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 บริหารการพยาบาล  มีหนาท่ีในการพัฒนา และกํากับติดตามใหบุคลากรทางการพยาบาล
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พยาบาล คูมือบริหารการพยาบาลจึงเปนเครื่องมือใหผูนําทางการพยาบาล และผูเก่ียวของใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือบริหารการพยาบาลฉบับนี้  จะเกิดประโยชนสําหรับ                 

ผูปฏิบัติในการนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปนทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูรับบริการตอไป 
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    วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย โรงพยาบาล………..  

 

 

 

วิสัยทัศน    
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พันธกิจ    
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เปาหมาย  

 ..................ระบุเปาหมายของโรงพยาบาล................... 
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“..................ระบุคานิยมของบุคลากร...................” 
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วิสัยทัศน   

       ..................ระบุวิสัยทัศนของกลุมภารกิจการพยาบาล................... 

 

พันธกิจ 

       ..................ระบุพันธกิจของกลุมภารกิจการพยาบาล................... 
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ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

หัวหนากลุมภารกิจการพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
การพยาบาล 

หัวหนางาน/ผูตรวจการ 

ประจําหอผูปวย 

หัวหนาหอผูปวย/หัวหนาหนวยงาน 
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แผนภูมิโครงสรางกลุมภารกิจการพยาบาล  

โรงพยาบาล............... 
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เช่ียวชาญดานบริการพยาบาลจิตเวช (ชช) 

 
ผูเช่ียวชาญดานบริการพยาบาลจิตเวชในชุมชน(ชช) 

หัวหนากลุมการพยาบาล/รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

งานการพยาบาล

ผูปวยนอก 

 
หัวหนางานการ

พยาบาลผูปวยนอก

(ชพ.) 

 
หัวหนาทีมคัดกรอง

สุขภาพ (ชพ.) 

หัวหนาทีมการ

พยาบาลในคลินิก

พิเศษเฉพาะโรค

(ชพ.) 

หัวหนาทีมการ

พยาบาลเฉพาะ

ทาง(ชพ.) 

หัวหนาทีมการ

พยาบาลใหบริการ

ปรึกษา (ชพ.) 

งานการพยาบาล

ผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน 

หัวหนาทีมการ

พยาบาลผูปวยจิต

เวชฉุกเฉินฉุกเฉิน 

งานการพยาบาล

ดานการควบคุมและ

ปองกันการติดเช้ือ 

หัวหนาทีมการ

พยาบาล IC (ชพ.) 

งานการพยาบาล

วิสัญญีพยาบาล 

หัวหนาทีมการ

พยาบาลวิสัญญี

  
งานการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิต

เวชชุมชน 

หัวหนางานการ

พยาบาล

สุขภาพจิตและจิต

เวชชมชน (ชพ.) 

งานการพยาบาล

ผูปวยหนัก 

หัวหนางานการ
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หัวหนาทีมการ
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บาย-ดึก 

 

งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวช 

ผูเช่ียวชาญดานการวิจยัและพัฒนาทางการ

พยาบาลจิตเวช (ชพ.) 

งานการพยาบาล

ตรวจรักษาพิเศษ 

(ECT) 

หัวหนางานการ

พยาบาลตรวจรักษา

พิเศษ ECT (ชพ.) 

(ECT) 
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การวิเคราะหภาระงาน 

1. การคํานวณช่ัวโมงการทํางานของพยาบาล 

  FTE: Full Time Equivalent  คือ “จํานวนบุคลากรทํางานเต็มเวลาเม่ือเทียบกับเวลา

มาตรฐานการทํางาน”   

  การคํานวณ FTE = ภาระงาน (workload) ÷ เวลามาตรฐานการทํางาน 

 

การคํานวณช่ัวโมงการทํางานของพยาบาล 

 เวลามาตรฐานการทํางาน    

 กําหนดใหทํางาน            7  ชั่วโมง/ วัน  

                                 5  วัน/ สัปดาห 

                                52  สัปดาห/ ป 

ดังนั้น ช่ัวโมงท่ีตองจางงานท้ังป (paid hour) 1 คน หรือ 1 FTE = 7 × 5 × 52 = 1,820 ชั่วโมง 

 แตตลอดท้ังป มีช่ัวโมงท่ีไมไดงาน (non-productive hour)  

                 - พักรอน                  10 วัน × 7 ชม.   = 70   ชั่วโมง 

                 - หยุดนักขัตฤกษ         16 วัน × 7 ชม.   = 112 ชั่วโมง 

                 - ลาปวย                     5 วัน × 7 ชม.  = 35   ชั่วโมง 

                 - ลากิจ                       3 วัน × 7 ชม.  = 21   ชั่วโมง 

                 - ประชุม/ อบรม          10 วัน × 7 ชม.  = 70   ชั่วโมง 

                                    รวม = 44 วัน × 7 ชม. = 308 ช่ัวโมง        

ดังนั้น ช่ัวโมงท่ีไดงาน (productive hour)  = ชั่วโมงท่ีตองจางงานท้ังป - ชั่วโมงท่ีไมไดงาน   

                                                        = 1,820 - 308 = 1,512 ชม.       

ผูปวยตองไดรับการพยาบาลตลอดท้ังป จึงจําเปนตองมีอัตรากําลังทดแทน 

            - อัตรากําลังทดแทนช่ัวโมงท่ีไมไดงาน = (1,820 + 308) ÷1,820 = 1.2 FTE 

ผูปวยตองไดรับการพยาบาล 7 วัน/สัปดาห แตเวลามาตรฐานทํางาน 5 วัน/สัปดาห     

           - อัตรากําลังทดแทนการทํางานวันหยุดสุดสัปดาห = 7 ÷ 5 = 1.4 FTE 
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2. คํานวณภาระงาน (workload) หรือ ปริมาณงาน IPD  

   ข้ันท่ี 1  จําแนกประเภทผูปวย (ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย)  

  ตัวอยาง หอผูปวย มีจํานวนผูปวย 30 คน จําแนกประเภท ดังนี้ 

   ประเภท 4a (NHPPD 7.80)           จํานวน 1 คน (A)  

    ประเภท 3a (NHPPD 6.62) จํานวน 2 คน (B)  

    ประเภท 3b (NHPPD 6.30) จํานวน 2 คน (C)  

    ประเภท 2a (NHPPD 3.84) จํานวน 3 คน (D)  

    ประเภท 2b (NHPPD 3.91) จํานวน 3 คน (E)  

    ประเภท 2c (NHPPD 3.61) จํานวน 5 คน (F)  

    ประเภท 1a (NHPPD 2.63) จํานวน 5 คน (G)  

    ประเภท 1b (NHPPD 2.27) จํานวน 4 คน (H)  

    ประเภท 1c (NHPPD 2.56) จํานวน 3 คน (I)  

    ประเภท 1d (NHPPD 2.18) จํานวน 2 คน (J)  

            รวมผูปวยเฉลี่ย/วนั  จาํนวน 30 คน (K) 

 

          ข้ันท่ี 2  คํานวณจํานวนช่ัวโมงการพยาบาลเฉล่ีย Workload Index (L)  

                     = ผลรวมของชั่วโมงการพยาบาลของผูปวยท้ังหมด ÷ จํานวนผูปวยท้ังหมด 

=(4a×7.8)+(3a×6.62)+(3b×6.3)+(2a×3.84)+(2b×3.91)+(2c×3.61)+(1a×2.63)+(1b×2.27)+(1c×2.56)+(1d×2.18) 

                                                          จํานวนผูปวยเฉลี่ย/วัน (K) 

= (1×7.8)+(2×6.62)+(2×6.3)+(3×3.84)+(3×3.91)+(5×3.61)+(5×2.63)+(4×2.27)+(3×2.56)+(2×2.18) 

                                                                  30 (K) 

= (7.8+13.24+12.6+11.52+11.73+18.05+13.15+9.08+7.68+4.36) = 109.21/30 = 3.64 

  

 ข้ันท่ี 3  คํานวณอัตรากําลังท้ังหมดท่ีตองการ (M) 

           = จํานวนผูปวยเฉลี่ยตอวัน (K) x จํานวนชั่วโมงการพยาบาลเฉลี่ย (L) x 1.4 x 1.2  

                                   จํานวนชั่วโมงท่ีใหการพยาบาลตอวัน 7 ชั่วโมง 

                                        30 X 3.64 X 1.4 X 1.2  = 26.21 FTE     

                                                  7  
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 ข้ันท่ี 4   คํานวณเปนอัตราท่ีตองการตอวันในการดูแลผูปวย (N) 

   = (26.21 FTE x 1512 productive hour) 

                            (365 วัน x 7)  

           = 16 คน/ วัน  (กรอบอัตรากําลังข้ันต่ํา = 80% ของ FTE) 

 

 ข้ันท่ี 5   คํานวณสัดสวนผสมผสานของบุคลากรพยาบาล Staff Mixed (O)             

               อัตรากําลังพยาบาลท่ีตองการ 16 คน 

                    สมมุติ   สัดสวน RN / TN / PN  = 65% / 25% / 10%  (ข้ึนกับความยุงยากซับซอน

ของผูปวย)    

                                          RN 8 คน  

                                          TN 3 คน  

                                          PN 1 คน 

 

 ข้ันท่ี 6  คํานวณการกระจายอัตรากําลังเวร เชา/ บาย/ ดึก  Staff Allocation (P) 

    สมมุติ  การกระจายอัตรากําลัง  เชา/ บาย/ ดึก = 40% / 35% / 25%  (ข้ึนกับความ

ยุงยากซับซอนของผูปวย)    

                                       เชา  5 คน 

            บาย 4 คน 

            ดึก  3  คน 

 

           ข้ันท่ี 7   คํานวณ % Productivity  (เหมาะสม ควรจะเทากับ 80-90 %)   

    Productivity คือ สัดสวนชั่วโมงการพยาบาลท่ีควรจะมีตอชั่วโมงการทํางานท่ีปฏิบัติจริง  

   หรือ out put ÷ in put x 100    
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3. คํานวณอัตรากําลังท่ีตองการในงาน OPD (ตัวอยาง) 
 

จําแนกประเภท 

ผูปวย 

จํานวน 

visit/วัน 

Nursing 

care hr./ 

case visit 

ชม.การ

พยาบาล    

workload 

WI เฉลี่ยตอ N/7

ขม. 

สัดสวน (Pt./N) 

Emergent 1.44 1.09 1.57    

Urgent 27.95 0.94 26.27    

Semi-urgent 58.72 0.48 28.19    

Non-urgent 111.29 0.39 43.40    

รวม 199.40  WL 99.43 WI 0.50 14.20 14.04 

    (99.43÷199.4)  (99.43÷7) (199.40÷14.20) 

 

คํานวณอัตรากําลังท่ีตองการในงาน OPD 

     = ADC (199.40)  X  WI (0.50) X 1.2    = 17.09 FTEs 

                       7 ชม      

คํานวณเปนอัตราท่ีตองการตอวัน  

     = (17.09 FTEs x 1512) 

                     (240 x 7)  

    = 15.38 คน /วัน  

Productivity = Output  x 100 

                       input 

4. คํานวณอัตรากําลังท่ีตองการในงาน ER (ตัวอยาง) 
 

จําแนก

ประเภท  

     ผูปวย 

จํานวน 

visit/วัน 

Nursing 

care hr./ 

case visit 

ชม.การ

พยาบาล    

workload 

WI เฉลี่ยตอ 

N/7ขม. 

สัดสวน 

(Pt./N) 

Emergent 2.09 1.09 2.28    

Urgent 5.95 0.94 5.59    

รวม 8.04  WL  7.87 WI  0.97 1.12 7.17 

    (7.87÷8.04) (7.87÷7) (8.04÷1.12) 
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คํานวณอัตรากําลังท่ีตองการในงาน ER 

    = ADC (8.04) x WI (0.97) x 1.4 x 1.2  

                        7 ชม.  

    = 1.87 FTEs   

 คํานวณเปนอัตราท่ีตองการตอวัน  

            = (1.87 FTEs x 1512) 

                     (365 x 7)  

    = 1.11 คน /วัน  

 

สมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลแตละระดับ 

 

สมรรถนะของพยาบาลจิตเวชในการปฏิบัติการพยาบาล (The Competency of Psychiatric 

Nursing in the Practice of Nursing) 

 สมรรถนะของพยาบาลจิตเวชในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถจําแนกเปนสมรรถนะหลักได 

7 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม : อาทิ การใหบริการทางการพยาบาลอยางเทาเทียมกัน ไมแบงแยก

ผูรับบริการ ตามชนชั้นวรรณะ เปนตน แตในสวนของพยาบาลจิตเวชจะใหความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน  ในเรื่อง

การครองตนใหถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงหมายถึงการยอมรับในความคิดและความ

แตกตางของบุคคลท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพจิต ไมตัดสิน พฤติกรรมนั้น ๆ ของผูปวยจิตเวชหรือญาติ วา

ถูก/ผิด ดี/เลว (nonjudgmental) ควร/ ไมควร หรือไม ดวยหลักการความคิด ทัศนคติของตนเองเปน

หลัก 

 2. ดานความรู : มีความรูความเขาใจในขอบเขต มโนทัศนสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

(Mental Health and Psychiatric Nursing) คือ เขาใจในกรอบแนวคิดดาน จิตเวชศาสตรความสําคัญ 

หลักการความรู เรื่องโรคทางจิตเวช แนวทางการประเมินสภาพจิต คัดกรองความเสี่ยงตาง ๆ                   

จากแบบสอบถาม หรือจากการประเมินพฤติกรรมของผูปวยท่ีแสดงออก 

 3. ดานทักษะทางปญญา : สามารถประยุกตใช องคความรูดานการพยาบาลจิตเวช และองค

ความรูจากสหสาขาวิชาชีพในการแกปญหาผูอยูในความดูแล แลวสามารถประยุกต เชื่อมโยง              

สูกระบวนการพยาบาล  มีความคิดดวยเหตุและผลของการพยาบาลอยางเปนระบบ มีกระบวนการและ
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ข้ันตอนท่ีมีเหตุผล ตลอดจนมีไหวพริบปฏิภาณทางปญญา สามารถยืดหยุน ทางความคิดไดตลอดเวลา 

โดยเฉพาะการแกปญหาเฉพาะหนา 

 4. ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลและการส่ือสาร : มีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน มีทักษะการ

ประสานงานและสามารถขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนในทีมรักษาพยาบาล มีทักษะการสื่อสาร หรือท่ี

เรียกวา ศิลปะการ สื่อสารระหวางบุคคล ระหวางองคกร, สหวิชาชีพ ไมวาจะเปน จิตแพทย นักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด ทีมแพทยตางสาขา เปนตน มีความสามารถสงผานขอมูล ท่ีสําคัญ

ตาง ๆ ไปยังทีมงานปฏิบัติการพยาบาล เชน การสงเวร 

 5. ดานการประเมินผลและการใชระบบสารสนเทศ: การสืบคนขอมูลท่ีเปนประโยชนทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส ชวยในการสรางสื่อการสอนสุขศึกษา หรือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ดานสุขภาพจิต

ตาง ๆ มีความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ เครื่อง

กระจายเสียง ไมค ลําโพง เครื่องเลนแผนเสียง ในการบริหารจัดการ update ขอมูลความรูเรื่องโรค แนว

ทางการรักษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

 6. ดานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช : หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล

ดานจิตเวชอยาง เปนองครวม ครอบคลุม 4 มิติของการพยาบาลไดแก การสราง เสริมสุขภาพ การปองกัน

โรค (สอนสุขศึกษา) การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพแกผูใชบริการทุกกลุมวัยโดยประยุกต ใช

ความรูดานการพยาบาลจิตเวชและสหสาขาวิชาความรูท่ี เก่ียวของเพ่ือชวยใหมีกระบวนการทางการ

พยาบาลอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมซ่ึงทักษะดาน

การปฏิบัติทางวิชาชีพจะครอบคลุม ถึงทักษะดานการประเมินการตรวจสุขภาพจิต (Mental Status 

Examination) รวมถึงการประเมินสภาพผูปวยวามีความ สามารถในการชวยเหลือตนเองไดเพียงใด หรือ

ประเมินความ รุนแรงของโรคหรือจะเปนการประเมินคัดกรองบุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา

สุขภาพจิต (Warning signs) ภาวะเครียด วิตกกังวล ซึมเศราและภาวะเสี่ยงในการทํารายตนเองและผูอ่ืน 

ซ่ึงมักพบในกลุมผูปวยหลังถอนพิษสารเสพติด ผูปวยซึมเศรา เพ่ือใหการชวยเหลือไดอยางถูกตอง สิ่ง

สําคัญของการพยาบาลจิตเวช คือ การสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด 

 7. ดานบุคลิกภาพ : เชน ควบคุมอารมณไดดีเม่ือเจอเหตุการณฉุกเฉินทาง จิตเวช อาทิ ผูปวย

กาวราวดาทอ ผูปวยจะเขามาทํารายดวยความโกรธ พยาบาลจิตเวชตองควบคุมอารมณกลัวของตนใหได 

สมรรถนะและบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

 สมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง กําหนดโดยสภาการพยาบาล มีดังนี้ (สภาการ

พยาบาล 2551) 
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 1. มีความสามารถในการดูแลกลุมเปาหมาย หรือเฉพาะกลุมโรคท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน 

(Direct Care) 

 2. มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกํากับระบบการดูแลกลุมเปาหมายหรือเฉพาะกลุม

หรือเฉพาะโรค (Case Management)  

 3. มีความสามารถในการประสานงาน (Collaborator) 

 4. มีความสามารถในการสอน (Teaching) ฝกทักษะ (Coaching) เปนพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติ 

(Mentoring) 

 5. มีความสามารถในการใหคําปรึกษาในการดูแลกลุมเปาหมายหรือเฉพาะกลุมท่ีตนเอง

เชี่ยวชาญ (Consultation) 

 6. มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

 7. มีความสามารถในการใหเหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

Reasoning and Ethical Decision Making) 

 8. มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Base Practice) 

 9. มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ (Outcome Management and 

Evaluation) 

บทบาทหนาท่ีของพยาบาลแตละระดับ 

 บทบาทหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบัติงาน เปนบทบาทหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพท่ี

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหทํา ตามตําแหนงบริหารภายในหนวยงานหรือองคกร เพ่ือใหการ

บริหารงานท่ัวไป การบริหารการพยาบาล รวมท้ังการบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาลตอบสนอง

ผูใชบริการ เปนไปตามเปาหมายและนโยบายของโรงพยาบาล รวมท้ังเอ้ือใหบุคลากรทางการพยาบาลทุก

ระดับสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงบทบาทหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพตามการ

ปฏิบัติงานออกเปน หัวหนาพยาบาล ผูชวยหัวหนาพยาบาล หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน หัวหนาหอ

ผูปวย ผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง พยาบาลผูจัดการรายกรณีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (อัมราภัสร อรรถชัย

วัจน ธีรพร สถิรอังกูร นวลขนิษฐ ลิขิตลือชา และ อรุณี ไพศาพาณิชยกุล, 2561).   
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หัวหนาพยาบาล 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติติงานในฐานะผูบริหารสูงสุดทางการพยาบาล เปนผูนําองคกรพยาบาล มีสาย

บังคับบัญชาข้ึนตรงตอผูอํา นวยการโรงพยาบาล มีความรับผิดชอบในการบริหารการพยาบาลท้ังบริหาร

จัดการบริการ และวิชาการทางการพยาบาล เปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย และแนวทางการ

จัดระบบบริการพยาบาลของโรงพยาบาล ท่ีตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวย ผูใชบริการ

และนโยบายของโรงพยาบาล บริหารระบบบริการพยาบาลและอํานวยการใหระบบบริการพยาบาลมี

คุณภาพ บริหารจัดการการเขาถึงทางการพยาบาลและทรัพยากรตางๆ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ควบคุม กํากับคุณภาพการพยาบาล รวมท้ังวางแผน ติดตามและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาล และศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง รวมท้ังรวมวางแผนและ

จัดระบบการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาทีมสขุภาพ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการ 

  1. กําหนดทิศทางการจัดระบบบริการพยาบาล ไดแก วิสัยทัศนพันธกิจ เปาหมายและ

ยุทธศาสตรการบริการพยาบาล รวมท้ังแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาล 

  2. กําหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในภาพรวมสอดคลองกับมาตรฐานกลาง

มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังกลวิธีการนํา มาตรฐานสูการปฏิบัติจริง 

  3. ศึกษาปริมาณความตองการกําลังคนทางการพยาบาล และจัดสรรบุคลากรให

เหมาะสม 

และตรงกับคุณสมบัติเพ่ือการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทางการพยาบาล 

รวมถึง 

การข้ึนตําแหนงท่ีสูงข้ึน และการเลื่อนตําแหนง 

  5. กําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละระดับ 

  6. ควบคุม ติดตาม และกํากับระบบบริการพยาบาลทุกหนวยงานใหดํา เนินงานตาม

ทิศทางเปาหมายและแนวทางท่ีกําหนด 

  7. ติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พรอมท้ังสนับสนุนชวยเหลือและเปนท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพบริการพยาบาล 
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  8. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือทางการแพทยและการพยาบาลใหเพียงพอกับ

การใชงานอยางท่ัวถึง 

  9. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมท้ังพิจารณาเสนอขอบําเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลํา ดับ 

  10. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

  11. ดําเนินการและสงเสริมใหมีการจัดทําวิจัยทางการพยาบาลท้ังในดานการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 

  12. เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานบริการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนการดําเนินนโยบายกําหนดยุทธศาสตรดานการพยาบาล โดยบูรณาการกับ

ยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

  2. วางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลท้ังแผนระยะยาว ระยะสั้นโดย

บูรณาการแผนงานโครงการเขากับยุทธศาสตรของโรงพยาบาลและยุทธศาสตรบริการพยาบาล 

  3. วางแผนอัตรากําลังทางการพยาบาลใหเพียงพอและสอดคลองกับการจัดบริการ

พยาบาลท้ังในปจจุบันและอนาคต และวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการใหสอดรับกับ

แผนพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพระดับกระทรวงสาธารณสุข 

  4. วางแผนดานโครงสรางการจัดบริการพยาบาลเพ่ือใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง 

  5. วางแผนรวมกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานงานกับทุกหนวยงานและ หรือสวนราชการตางๆเพ่ือใหเกิดความรวมมือ โดย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆดานวิชาการ ดานบริหารจัดการและดานบริการพยาบาลเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 

  2. เปนผูประสานการดําเนินงานบริการพยาบาลทุกรูปแบบท้ังในเขตรับผิดชอบและนอก

เขตรับผิดชอบรวมท้ังเครือขายบริการพยาบาลท่ีเก่ียวของ 

  3. ใหขอคิดเห็นและเปนท่ีปรึกษาหรือใหคําแนะนําแกหนวยงานหรือสํานักงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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 ■ ดานการบริการ 

  1. เปนท่ีปรึกษาทางการพยาบาล ใหคําแนะนํา วินิจฉัยและแกปญหาท่ีสําคัญทางการ

พยาบาลใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวและเสนอแนะขอควรปรับปรุงแนวทาง การ

แกปญหาตางๆ เก่ียวกับการพยาบาล 

  2. ใหคําปรึกษา แนะนําและใหขอมูลแกผูบริหารท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจดํา เนินงานใหสําเร็จตามภารกิจ 

  3. ใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดองคความรูทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลแกบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินไดตามเปาหมาย 

  4. รวมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผูบริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

  5. สงเสริมการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีตามแผนของโรงพยาบาล และรวม

ในการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีตามแผนงานจังหวัด และจัดหนวยบริการเฉพาะกิจอ่ืนๆ 

ผูชวยหัวหนาพยาบาล 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารทางการพยาบาลท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ี ความ

รับผิดชอบจากหัวหนาพยาบาลตามประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานการพยาบาล ติดตาม ควบคุม

กํากับ ใหคําปรึกษาและตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหัวหนากลุมงาน หัวหนาหอผูปวยและ

บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการบริการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายขององคกร รวมท้ังจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาในทีม

สุขภาพ พรอมกับสรุปและรายงานผลโดยตรงแกหัวหนาพยาบาล 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการ 

  1. ปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ีโดยตรงจากหัวหนาพยาบาลใน

การกําหนดทิศทางการบริการพยาบาล ไดแก วิสัยทัศนพันธกิจ เปาหมายการบริการพยาบาลรวมท้ังแนว

ทางการพัฒนาบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับขององคกรพยาบาล 

  2. กําหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบสอดคลองกับภาพรวม

มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังกลวิธีการนํามาตรฐานไปใช 
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  3. สํารวจ วิเคราะหหาปริมาณความตองการกําลังคนทางการพยาบาล และจัดสรร

บุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหเหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. กําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละระดับในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  5. ควบคุม ติดตาม และกํากับระบบบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบให

ดําเนินงานตามทิศทาง เปาหมายและแนวทางท่ีกําหนด 

  6. ติดตาม ประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พรอมท้ังสนับสนุนชวยเหลือและเปนท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพบริการพยาบาลท่ีดี 

  7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือทางการแพทยและการพยาบาลใหเพียงพอกับ

การใชงานอยางท่ัวถึง 

  8. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมท้ังพิจารณาเสนอขอบําเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ 

  9. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

  10. ดําเนินการและสงเสริมใหมีการจัดทํา วิจัยทางการพยาบาลท้ังในดานการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 

  11. รวบรวมและวิเคราะหผลการจัดบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอ

โดยตรงแกหัวหนาพยาบาล 

 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยบูรณาการแผนงานโครงการเขากับแผนยุทธศาสตรขององคกรพยาบาล 

  2. วางแผนอัตรากําลังทางการพยาบาลใหเพียงพอและสอดคลองกับการจัดบริการ

พยาบาลและวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการใหสอดรับกับเปาหมายขององคกรพยาบาล 

  3. วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  4. วางแผนรวมกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ

นักศึกษากรณีมาฝกภาคปฏิบัติในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานงานภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบและ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล 

  2. ใหขอคิดเห็นและเปนท่ีปรึกษา หรือใหคําแนะนําแกหนวยงานหรือสํานักงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 ■ ดานการบริการ 

  1. เปนท่ีปรึกษาทางการพยาบาล ใหคําแนะนํา วินิจฉัยและแกปญหาท่ีสําคัญทางการ

พยาบาลใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวและเสนอแนะขอควรปรับปรุงแนวทางการ

แกปญหาตางๆเก่ียวกับการพยาบาล 

  2. ใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลแกบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินไดตาม

เปาหมาย 

  3. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ และประเมินผลการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีคุณภาพ 

  4. รวมในการเยี่ยมตรวจงานทางการพยาบาลกับหัวหนาพยาบาล (grand round) กรณี

เยี่ยมตรวจในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  5. รวมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผูบริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหนวยงานในความรับผิดชอบ 

  6. สงเสริมใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี

ตามแผนของโรงพยาบาลและรวมในการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีตามแผนงานจังหวัดและจัด

หนวยบริการเฉพาะกิจอ่ืนๆ 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารทางการพยาบาลระดับกลางท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ี

ความรับผิดชอบจากหัวหนาพยาบาล ตามความชํานาญในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง เชน ศัลยกรรม   

อายุรกรรม เปนตน โดยการติดตาม ควบคุมกํากับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารอัตรากําลัง 

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณนิเทศ ควบคุม กํากับ แนะนํา ใหคําปรึกษาและตัดสินใจแกไข

ปญหาระบบบริการพยาบาลและการปฏิบัติงานของหัวหนาหอผูปวยและบุคลากรทางการพยาบาล      
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ทุกระดับท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการบริการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ

องคกร รวมท้ังจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาในทีมสุขภาพพรอมกับสรุปและ

รายงานผลโดยตรงแกหัวหนาพยาบาล 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการ 

  1. กําหนดทิศทางการบริการพยาบาล ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการบริการ

พยาบาล รวมท้ังแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาลในสาขาการพยาบาลท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายขององคกรพยาบาล 

  2. กําหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในสาขาท่ีรับผิดชอบสอดคลองกับภาพรวม

มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังกําหนดกลวิธีการนํามาตรฐานไปใช 

  3. สํารวจ วิเคราะหหาปริมาณความตองการกําลังคนทางการพยาบาล และจัดสรร

บุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหเหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. กําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกระดับใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละระดับในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  5. ควบคุม ติดตาม และกํากับระบบบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ให

ดําเนินงานตามทิศทาง เปาหมายและแนวทางท่ีกําหนด 

  6. ติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พรอมท้ังสนับสนุนชวยเหลือและเปนท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพบริการพยาบาล 

  7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือทางการแพทยและการพยาบาลใหเพียงพอกับ

การใชงานอยางท่ัวถึง 

  8. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมท้ังพิจารณาเสนอขอบําเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา 

ตามลําดับ 

  9. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

  10. ดําเนินการและสงเสริมใหมีการจัดทํา วิจัยทางการพยาบาลท้ังในดานการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 

  11. รวบรวมและวิเคราะหผลการจัดบริการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอ

โดยตรง แกหัวหนาพยาบาล 
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 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โดยบูรณาการแผนงานโครงการเขากับแผนยุทธศาสตรขององคกรพยาบาล 

  2. วางแผนอัตรากําลังทางการพยาบาลใหเพียงพอและสอดคลองกับการจัดบริการ

พยาบาลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการใหสอดรับกับเปาหมายขององคกรพยาบาล 

  3. วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  4. วางแผนรวมกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

กรณีมาฝกภาคปฏิบัติในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานงานภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบและ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล 

  2. ใหขอคิดเห็นและเปนท่ีปรึกษาหรือใหคํา แนะนํา แกหนวยงานหรือสํานักงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 ■ ดานการบริการ 

  1. เปนท่ีปรึกษาทางการพยาบาล ใหคําแนะนํา วินิจฉัยและแกปญหาท่ีสําคัญทางการ

พยาบาลใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวและเสนอแนะขอควรปรับปรุงแนวทางการ

แกปญหาตางๆ เก่ียวกับการพยาบาล 

  2. ใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูทางการพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพแก

บุคลากรการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินไดตาม

เปาหมาย 

  3. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ และประเมินผลการพยาบาลในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีคุณภาพ 

  4. รวมในการเยี่ยมตรวจงานทางการพยาบาล (grand round) กับหัวหนาพยาบาล 

กรณีเยี่ยมตรวจในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  5. รวมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผูบริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหนวยงานในความรับผิดชอบ 
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  6. สงเสริมใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบรวมดํา เนินการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี

ตามแผนของโรงพยาบาลและรวมในการจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีตามแผนงานจังหวัดและจัด

หนวยบริการเฉพาะกิจอ่ืนๆ 

หัวหนาหอผูปวย 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารทางการพยาบาลระดับกลาง มีความรับผิดชอบบริหารการ

พยาบาลในระดับหนวยงาน หอผูปวยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของกลุมการพยาบาลและ

โรงพยาบาล และบังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกระดับใหปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเปนผู

เชื่อมโยงนโยบายจากองคกรพยาบาลสูการปฏิบัติในระดับหนวยงานหรือหอผูปวย จัดระบบบริการ

พยาบาลและระบบพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานใหมีมาตรฐาน เกิดการใหบริการพยาบาลท่ีมี

คุณภาพอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนผูนําในการปฏิบัติการพยาบาล ใหคําปรึกษา แนะนําและวินิจฉัยสั่งการ

ในกรณีผูปฏิบัติไมสามารถแกไขปญหาไดรวมท้ังวิเคราะหความตองการพัฒนาความรูแกบุคลากร และ

กําหนดแนวทางการพัฒนาและฟนฟูความรูบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการพยาบาล 

  1. เปนผูนํา ในการกําหนด พันธกิจ เปาหมายการบริการพยาบาล รวมท้ังแนวทางการ

พัฒนาบริการพยาบาลใหมีคุณภาพในหนวยงานสอดคลองกับองคกรพยาบาล 

  2. กําหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลหรือแนวทางปฏิบัติการพยาบาลท่ีตอบสนองตอ

เปาหมายการจัดบริการพยาบาลและความตองการของผูใชบริการใหสอดคลองกับภาพรวม มาตรฐาน

กลาง มาตรฐานวิชาชีพ 

  3. สงเสริม สนับสนุนใหผูปฏิบัติการพยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบใหการพยาบาล

ผูปวยหรือผูใชบริการโดยใชมาตรฐานการบริการพยาบาล แนวทางปฏิบัติการพยาบาลท่ีกําหนด 

  4. บริหารจัดการกําลังคนทางการพยาบาลภายใตมาตรฐานภาระงานตามขอบเขต

อัตรากําลังท่ีมีและจัดสรรบุคลากรในหนวยงานใหเหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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  5. วิเคราะหความตองการพัฒนาความรูบุคลากร และกําหนดแนวทางการพัฒนาและ

ฟนฟูความรูบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รวมท้ังปฐมนิเทศเจาหนาท่ีท่ีเขาปฏิบัติงานใหมทุกระดับ

ในหนวยงาน 

  6. จัดระเบียบการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบการ

ลาขององคกร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการจัดอัตรากําลังในหนวยงาน 

  7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน 

  8. ควบคุมกํากับ ดูแล จัดหาเสื้อผา วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและ

การพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอกับการใชงานอยางท่ัวถึง โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

   ■ มีปริมาณเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที 

   ■ มีระบบการเก็บรักษา การทําบัญชีสํารวจและควบคุมการใชจายอยาง

ประหยัด 

   ■ เม่ือมีการชํารุด เสียหายของเครื่องมือเครื่องใชจัดใหมีการซอมแซมแกไขให

พรอมใชงานหรือจํา หนายเม่ือไมสามารถนํา มาใชไดและทําการเบิกทดแทน 

  9. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมท้ังพิจารณาเสนอขอบําเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

  10. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ 

  11. ติดตามประเมินและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

   ■ ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ และ

ความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงการดูแลผูปวยใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

   ■ เฝาระวังและทบทวนขอมูลรวมกับผูปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลท่ีชี้วัดถึงคุณภาพ

การบริการในหนวยงาน เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการใหบริการพยาบาล 

   ■ สุมทบทวนหรือวิเคราะหคุณภาพการพยาบาลจากเวชระเบียน หรือเอกสาร

ท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

   ■ ตรวจสอบการรักษาและการพยาบาลท่ีผูปวยพึงไดรับ พรอมท้ังวิเคราะห

และประเมินผลความถูกตองเหมาะสมการดําเนินตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และสิทธิท่ีพึงมี

พึงไดรวมท้ังความปลอดภัย และการชวยเหลือตามควรแกผูปวยท่ีมีปญหา 
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  12. ดํา เนินการและสงเสริมใหมีการจัดทําวิจัยทางการพยาบาล ท้ังในดานการบริหาร 

การบริการ การนิเทศในหนวยงาน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมีการนํา ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 

 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหนวยงาน โดยบูรณาการ

แผนงาน โครงการใหสอดรับกับเปาหมายขององคกรพยาบาล 

  2. วางแผนจัดสรรอัตรากําลังทางการพยาบาลใหเพียงพอและสอดคลองกับการ

จัดบริการพยาบาลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการใหสอดรับกับเปาหมายขององคกร

พยาบาล 

  3. วางแผนการนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการพยาบาล 

ท่ีกําหนด 

  4. วางแผนสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ

นักศึกษา กรณีมาฝกภาคปฏิบัติในหนวยงาน 

 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกปญหาและใหเกิดความคลองตัวในการ

จัดบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

  2. ประสานงานกับอาจารยประจําหอผูปวยในการจัดการฝกภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับ 

ทฤษฎ ี

  3. ประสานการดูแลรักษากับทีมสหสาขาเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการดูแลผูปวย 

 ■ ดานการบริการ 

  1. จัดระบบบริการพยาบาลในหนวยงานใหมีความคลองตัวตอการใหบริการพยาบาลท่ีมี

คุณภาพ 

    มอบหมายงานแกบุคลากรทีมใหการพยาบาลในหนวยงานใหเหมาะสมกับ

ความตองการการพยาบาลของผูปวย ตามความสามารถและอัตรากําลังท่ีมีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    ติดตามและดําเนินการใหมีการใชกระบวนการพยาบาลในการใหบริการ

พยาบาลพรอมกับสงเสริมใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการวางแผน ประเมินผลและทบทวนแผนการ

รักษา 

    ประสานแผนการดูแลผูปวยแกทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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  2. ใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลแกบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินไดตาม

เปาหมาย 

  3. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในหนวยงานเพ่ือให

บริการพยาบาลไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีคุณภาพ 

  4. จัดทําคูมือ แนวปฏิบัติการพยาบาลสําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

 

ผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลหรือผูท่ีมีประสบการณท่ีเชี่ยวชาญข้ันสูง 

โดยประยุกตหลักการและแนวคิดใหม วิธีการท่ียุงยากซับซอนใหบริการพยาบาลโดยตรงแกผูใชบริการ

กลุมเปาหมายเฉพาะโรค ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ท่ีมีปญหาซับซอน ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญ

และทักษะการพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตางๆ และเปนผูดําเนินการจัดระบบการดูแล

ผูปวยเฉพาะกลุมโรคท่ีมีความซับซอน โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษการวิจัยทางการพยาบาล 

ความรูทฤษฎีการพยาบาล และทฤษฎีอ่ืนๆ รวมถึงพัฒนางานวิชาการสาขาท่ีเชี่ยวชาญและนวัตกรรมใน

การดูแลผูปวยเฉพาะโรคอยางตอเนื่อง มุงเนนผลลัพธท้ังระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนี้ยังตองติดตาม

สถานการณทางการพยาบาลในสาขาท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือใชประกอบในการวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกํากับ 

ประเมินผลการใหบริการพยาบาลในสาขานั้นๆ และเปนท่ีปรึกษา แนะนํา กํากับ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงานในทีมกลุมเฉพาะโรค ในการพัฒนาความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตาม

ประเมินคุณภาพ และจัดการผลลัพธการดูแลผูปวยและเปนผูนํา ในการทําวิจัย บริหารจัดการทางการ

พยาบาลรวมท้ังการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการ 

  1. บูรณาการความรูข้ันสูง ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ผลงานวิจัย

ความรูเรื่องโรคท่ีมีความยุงยากซับซอน หรือท่ีเปนปญหาตลอดจนถึงหลักฐานเชิงประจักษในการดูแล

รักษาผูปวยกลุมโรคเฉพาะแตละสาขา เพ่ือใหการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับผูปวยและครอบครัวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมปญหาและความตองการท้ังดานรางกายและจิตใจ 

  2. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของผูปวยและสถานการณไมคาดคิดวาจะ

เกิดข้ึนหรือภาวะวิกฤต 
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  3. กําหนดมาตรฐานบริการหรือแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสาขาท่ีรับผิดชอบ และ

เกณฑการจําแนกผูปวยรวมท้ังการนําสูการปฏิบัติ 

  4. ศึกษา วิเคราะหสถานการณทางการพยาบาลในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ เพ่ือใชประกอบใน

การวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกํากับ ประเมินผลการใหบริการพยาบาลเปนไปตามผลลัพธท่ีตองการ 

  5. ดําเนินการวิจัย พัฒนากระบวนการบริการพยาบาลใหมๆ ในสาขาท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือ

ใหบริการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

  6. วางระบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุมเปาหมายเฉพาะโรค 

ครอบคลุมองครวม โดยใชความรูทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษเปนหลักในการพัฒนาความสามารถของ

กลุมเปาหมายและครอบครัว รวมท้ังใหคํา ปรึกษาแกกลุมเปาหมายท่ีมีปญหาสุขภาพ 

  7. กําหนดฐานขอมูลและจัดระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพยาบาลผูปวยสาขา

ตางๆเฉพาะกลุมโรค 

  8. กําหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพบริการพยาบาลในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ พรอมท้ัง

ติดตามกํากับประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

  9. นิเทศ ติดตามกํากับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลท่ีดูแลให

ปฏิบัติการพยาบาลไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนงาน โครงการการบริการพยาบาลข้ันสูง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

วิสัยทัศนและพันธกิจของกลุมภารกิจดานการพยาบาล 

  2. วางแผนจัดระบบและติดตามกํา กับการดูแลผูปวยเฉพาะกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน

รวมถึงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  3. วางแผนบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑและเวชภัณฑในหนวยงาน 

 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย

สาขาตางๆ ในโรงพยาบาลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและนโยบายของกลุมภารกิจดาน

การพยาบาล 

  2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตาม และประเมินระบบการดูแลผูปวยสาขา

ตางๆ อยางตอเนื่อง 
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 ■ ดานการบริการ 

  1. เสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) ใหกับผูปวยในการดูแลและปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง

กับโรค 

  2. เปนพ่ีเลี้ยง (mentor) ผูฝกสอน (coach) ใหกับบุคลากรทางการพยาบาลและทีมสห

สาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยสาขาตางๆ ไดตามมาตรฐาน 

  3. สอนและเปนพ่ีเลี้ยงใหแกนักศึกษาทุกระดับ 

  4. ใหคําปรึกษา แนะนํา ความรูเรื่องการดูแลผูปวยสาขาตางๆ แกบุคลากรทางการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

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

งานท่ีปฏิบัติ 

พยาบาลผูจัดการรายกรณี 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญงานพยาบาลเฉพาะกลุมผูปวยหรือเฉพาะโรค ใชศาสตรและ

ศิลปะการพยาบาล หลักวิทยาศาสตรความรูความเขาใจ พยาธิสรีรวิทยา ประสบการณและความชํานาญ

งานข้ันสูงมาก ในการดูแลเฉพาะกลุมผูปวยหรือเฉพาะโรค (care management) ท่ีมีปญหายุงยาก

ซับซอน และทํา หนาท่ีเสมือนผูจัดการดูแลสุขภาพผูปวยอยางตอเนื่องท้ังในโรงพยาบาลและชุมชนภายใต

มาตรฐานวิชาชีพ และใชความรูความสามารถในการวิเคราะหสถานการณปญหา และอุบัติการณจากการ

ศึกษาวิจัย และขอมูลหลักฐานเชิงประจักษมาใชบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาลและบริหารคุณภาพ

การพยาบาล ท่ีมีผลกระทบในขอบเขตความรับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กํากับแนะนํา ผูปฏิบัติผูรวม

ทีมเพ่ือใหเกิดการบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ■ ดานการปฏิบัติการ 

  1. บูรณาการความรูความชํานาญทางคลินิก ผลงานวิจัย ความรูเรื่องโรคและหลักฐาน

เชิงประจักษในการดูแลรักษาผูปวยกลุมโรค เพ่ือใหการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับผูปวยและครอบครัวได

อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมปญหาและความตองการท้ังดานรางกายและจิตใจ 

  2. กําหนดระบบและแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลเฉพาะกลุมผูปวยหรือ

เฉพาะโรคตั้งแตโรงพยาบาลจนถึงชุมชน 
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  3. ศึกษา วิเคราะหสถานการณทางการพยาบาลเฉพาะกลุมผูปวยหรือเฉพาะโรคเพ่ือใช

ประกอบในการวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกํากับ ประเมินผลการใหบริการพยาบาลเปนไปตามผลลัพธท่ี

ตองการ 

  4. วางระบบการพัฒนาความสามารถของกลุมเปาหมายและครอบครัว โดยใชความรู

ทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษรวมท้ังใหคํา ปรึกษาแกกลุมเปาหมายท่ีมีปญหาสุขภาพ 

  5. กําหนดฐานขอมูลและจัดระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพยาบาลผูปวยเฉพาะ

กลุมโรค 

  6. นิเทศ ติดตาม กํากับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลท่ีดูแลให

ปฏิบัติการพยาบาลไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ■ ดานการวางแผน 

  1. วางแผนงาน โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลในกลุมผูปวยเฉพาะ และกลุมผูปวย

ท่ีมีปญหาซับซอนใหมีการดูแลตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน 

  2. วางแผน จัดระบบ และติดตามกํากับการดูแลการใหพยาบาลในกลุมผูปวยเฉพาะกลุม

โรคท่ีมีปญหาซับซอน 

  3. วางแผนจัดบุคลากรใหพรอมในการดูแลตอเนื่อง และบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑและ

เวชภัณฑในหนวยงาน 

 ■ ดานการประสานงาน 

  1. ประสานงานและความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผูปวยเฉพาะ

และผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนเพ่ือใหเกิดการดูแลตอเนื่อง 

  2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตามและประเมินผลระบบการดูแลผูปวยอยาง

ตอเนื่อง 

  3. ประสานความรวมมือระหวางองคกรเครือขายในชุมชน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให

การดูแลในชุมชน 

 ■ ดานการบริการ 

  1. เสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) ใหกับผูปวยในการดูแลและปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง

กับโรค 

  2. เปนพ่ีเลี้ยง (mentor) ผูฝกสอน (coach) ใหกับบุคลากรทางการพยาบาลและทีมสห

สาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยสาขาตางๆ ไดตามมาตรฐาน 



 30 

  3. สอนและเปนพ่ีเลี้ยงใหแกนักศึกษาทุกระดับ 

  4. ใหคําปรึกษา แนะนํา ความรูเรื่องการดูแลผูปวยสาขาตางๆ แกบุคลากรทางการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

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

งานท่ีปฏิบัติ 
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แผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)  

ของพยาบาลวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต 

เสนทางการฝกอบรมขาราชการ (Training Road Map) สายงานการพยาบาลวิชาชีพ (ตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพ) 

ระดับปฏิบัติการ 

 

หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

6 เดือน

แรก 

เดือนท่ี 7 

- 

ปท่ี 1 

ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชก.) 

ปท่ี 6 

(เลื่อน 

ชก.) 

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานได 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา 

1. ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ        

2. การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช (Short 

Course) 

       

ตัวเลือกในการพัฒนา        

ความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพจติและจิตเวชตาม

ประเด็นความเปนเลิศเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน 

       

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา        

1. พระราชบัญญตัิสุขภาพจิต        

2. กฎหมายและกฎระเบียบราชการท่ีเก่ียวของ        

3. ทักษะท่ี ก.พ. กําหนด        

4. การสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดในผูท่ีมี

ปญหาสุขภาพจิตและจติเวช 

       

5. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลย ี        

6. การบําบัดทางการพยาบาลจติเวช        

7. การวางแผนการดูแลผูปวยจิตเวช        

8. การทํากลุมกิจกรรมบําบัด        

ตัวเลือกในการพัฒนา        
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หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

6 เดือน

แรก 

เดือนท่ี 7 

- 

ปท่ี 1 

ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชก.) 

ปท่ี 6 

(เลื่อน 

ชก.) 

1. การพัฒนาคุณภาพ        

2. การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชรุนแรง 

ยุงยาก ซับซอน 

       

3. การวางแผนการดูแลผูปวยจิตเวช ท่ีมีภาวะ

วิกฤต 

       

4. การติดตอประสานงาน        

5. การบริหารจัดการความรู        

6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ        

7. การคิดเชิงวิเคราะห        

8. การใหคําปรึกษาเบ้ืองตน        

9. การพัฒนาตามสมรรถนะท่ีตองการ        

10. การพัฒนาตามทักษะท่ีตองการ        

ฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ  

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา        

-        

ตัวเลือกในการพัฒนา        

1. ภาวะผูนํา        

2. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ        

3. การบริหารระดับตน        
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ระดับชํานาญการ 

 

หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชพ.) 

ปท่ี 6 

(เลื่อน 

ชพ.) 

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานได 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. การพัฒนาคุณภาพ       

2. ความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพจิตและจิตเวชตามประเด็น

ความเปนเลิศเฉพาะทางของโรงพยาบาล/สถาบัน 

      

ตัวเลอืกในการพัฒนา       

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ       

2. การใชขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ       

3. การสืบคนขอมลู       

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ       

2. การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชรุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน 

      

3. การสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดในผูท่ีมีปญหา

สุขภาพจิตและจติเวชท่ีมีปญหายุงยากซับซอน 

      

4. เทคนิคการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต 

      

5. การบําบัดทางการพยาบาลจติเวชในผูท่ีมีปญหา

สุขภาพจติและจติเวชท่ีมีภาวะวิกฤติ 

      

6. การวางแผนการดูแลผูปวยจิตเวช ท่ีมีภาวะวิกฤต       

7. การใหคําปรึกษา       

8. การติดตอประสานงาน        

9. การบริหารจัดการความรู       
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หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชพ.) 

ปท่ี 6 

(เลื่อน 

ชพ.) 

10. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ       

11. การคิดเชิงวิเคราะห       

12. ภาวะผูนํา       

13. ทักษะท่ี ก.พ. กําหนด       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช ตามประเด็นความ

เปนเลิศเฉพาะทางของโรงพยาบาล/สถาบัน 

      

2. การจัดการผูปวยจติเวชท่ีมีพฤติกรรมรุนแรง       

3. การปองกันและควบคุมการตดิเช้ือ       

4. การบริหารความเสี่ยง       

5. เทคนิคการสอน/การเปนวิทยากร       

6. การบําบัดรายบุคคล, รายกลุม ในกรณีรุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน 

      

7. การวิจัยทางการพยาบาล       

8. การพัฒนาตามสมรรถนะท่ีตองการ       

9. การพัฒนาตามทักษะท่ีตองการ       

ฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ  

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

-       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การบริหารระดับตน       

2. การเปนท่ีปรึกษา       

3. การบริหารความเปลี่ยนแปลง       

4. การบริหารระดับกลาง       

 

 



 48 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 6  

เปนตน

ไป 

(เลื่อน 

ชช.) 

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานได 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ       

2. การใชขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ       

3. การสืบคนขอมลู       

4.การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช ตามประเด็นความเปน

เลิศเฉพาะทางของโรงพยาบาล/สถาบัน 

      

ตัวเลือกในการพัฒนา       

การเขียนบทความทางวิชาการ       

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. เทคนิคการสอน/การเปนวิทยากร       

2. การเปนท่ีปรึกษา       

3. การบําบัดรายบุคคล, รายกลุม ในกรณีรุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน 

      

4. การวางแผนการดูแลผูปวยจิตเวช ท่ีมีปญหารุนแรง 

ยุงยาก ซับซอน 

      

5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง       

6. การวิจัยทางการพยาบาล       

7. ทักษะท่ี ก.พ. กําหนด       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การวิจัยพัฒนานวัตกรรม / เทคโนโลย ี       

2. ระบาดวิทยา       

3. ความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย       

4. การบริหารการเงินภาครัฐ       
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หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 6  

เปนตน

ไป 

(เลื่อน 

ชช.) 

5. การพัฒนาตามสมรรถนะท่ีตองการ       

6. การพัฒนาตามทักษะท่ีตองการ       

ฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ  

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

-       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การบริหารเชิงกลยุทธ       

2.การบริหารระดับกลาง       

3. การบริหารระดับสูง       

 

ระดับเช่ียวชาญ 

 

หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 6  

เปนตนไป 

(เลื่อน ชช.) 

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานได 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. การบริหารเชิงกลยุทธ       

2. การเขียนบทความทางวิชาการ       

3. การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม / เทคโนโลย ี       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การวางแผนเพ่ือการบริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพ       

2. การบริหาร/จัดการเก่ียวกับบุคคล       

3. การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance 

management) 

      

4. ระบาดวิทยา       

5. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ       
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หลักสูตร / หัวขอการฝกอบรม 

กรอบระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 5 

(เลื่อน 

ชช.) 

ปท่ี 6  

เปนตนไป 

(เลื่อน ชช.) 

6. การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ        

7. ทักษะท่ี ก.พ. กําหนด       

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

1. การเปนผูนิเทศ       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

1. การจัดการวิกฤติการณ (Crisis management)       

2. การเจรจาตอรอง       

3. การบริหารเชิงยุทธศาสตร       

4. Balanced score card       

5. การพัฒนาตามสมรรถนะท่ีตองการ       

6. การพัฒนาตามทักษะท่ีตองการ       

ฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ  

สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนา       

-       

ตัวเลือกในการพัฒนา       

การบริหารระดับสูง       
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วิธีปฏิบัติการปฏิบัติงานของพยาบาลเวรตรวจการนอกเวลาราชการ 

 

วิธีปฏิบัติการปฏิบัติงานของพยาบาลเวรตรวจการนอกเวลาราชการ 

 1. รับเวรจากผูตรวจการเวรเชา (กรณีเปนพยาบาลตรวจการเวรเวรบาย- ดึก) /รับเวรจากพยาบาลเวร

ตรวจการเวรดึก (กรณีเปนพยาบาลเวรตรวจการเชาวันหยุด) 

 2. ตรวจเช็คอุปกรณของใช 

 3. ตรวจสอบยอดผูปวยแตละหอผูปวย อัตรากําลังผูปฏิบัติงาน และสถานการณท่ัวไปท้ังแผนกผูปวย

นอก และผูปวยใน กรณีพบวาหอผูปวยขาดอัตรากําลังหรือ อัตรากําลังผูปฏิบัติงานไมเพียงพอในการดูแลผูปวยให

รายงานหัวหนาพยาบาลเพ่ือพิจารณาขอเพ่ิมอัตรากําลังในเวรนั้นๆ 

 4. ประเมินสถานการณกรณีมีผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ท่ีตองไดรับการบริหารจัดการเรงดวน 

 5. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท้ังแผนกผูปวยนอก และผูปวยในทุกหอผูปวย โดยพิจารณาตรวจเยี่ยมหอ

ผูปวยท่ีมีผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ท่ีตองไดรับการบริหารจัดการเรงดวน หรือมีผูปวยยุงยากซับซอนท่ีควรพิจารณา

รายงานแพทย กอน พรอมท้ังใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานในแตละกรณี หากมีผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤติทางกาย/แทรก

ซอนกายท่ีเกิดขีดความสามารถในการดูแล รายงานแพทยเวรเพ่ือรวมประเมินสภาพผูปวย และพิจารณาสงตอการ

รักษาเฉพาะทางโรงพยาบาลฝายกาย หรือโรงพยาบาลตนสังกัด (ตามสิทธิ์) พรอมท้ังทําการประสานขอมูลการสง

ตอผูปวย 

 6. นิเทศ กํากับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเฝาระวังติดเชื้อ 

 7. บริหารจัดการกรณีพบมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เชน เสี่ยงตอขอรองเรียน เสี่ยงตอการ

แพรกระจายเชื้อ/เสี่ยงตอการติดเชื้อ หรือกรณีพบอุบัติการณไมพึงประสงค 

 8. กรณีเกิดอุบัติการณรุนแรงระดับ G-I ใหรายงานแพทยเวร พรอมท้ังบริหารจัดการเหตุการณตามวิธี

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงาน หัวหนาพยาบาล บันทึกรายงานอุบัติการณตามแนวทางท่ีกําหนด

ของหนวยงาน เชน โปรแกรมรายงานความเสีย่ง ฯ 

 9. กรณีเกิดเหตุการณภายนอกโรงพยาบาล ท่ีไดรับการรองขอความชวยเหลือ เชน มีการพยายามทํา

รายตัวเอง หรือมีผูปวยจิตเวชกอความวุนวาย ใหรายงานแพทยเวรและ หัวหนาพยาบาล เพ่ือพิจารณาประสานทีม 

MCC ของโรงพยาบาลบริหารจัดการ 

 10. สรุปรายงานประจําเวรเพ่ือสงเวรตอในเวรตอไป 
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วิธีปฏิบัติการจัดอัตรากําลังบุคลากรทางการพยาบาล 

พยาบาลวิชาชีพ 

1. หัวหนาหอผูปวยวิเคราะหภาระงานหอผูปวยในความรับผิดชอบ วามีความตองการ FTE เดือนละเทาไร 

ซ่ึงไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากกลุมภารกิจการพยาบาลตามภารงานท่ียุงยากซับซอน/ปริมาณของหอผูปวย    

เชน  ไดรับจัดสรรอัตรากําลัง พยาบาลวิชาชีพ(RN) จํานวน8คน   FTE  เชา:บาย:ดึก คือ  3:2:2  และ FTE เวรเชา

วันหยุดราชการ =  2  

  ตัวอยาง เดือน มิถุนายน มีวันทําการ 20 วัน วันหยุด 10วัน  

    FTE เวรเชา   (วันทําการ)                   3*20    =  60 

    FTE เวรเชา   (วันหยุดราชการ)                    2*10     =  20 

    FTE เวรบาย                                       2*30    =  60 

    FTE เวรดึก                                        2*30    =  60 

                                   รวม                    =     200   FTE 

สรุป FTE ท่ีตองใชในการจัดอัตรากําลังเพ่ือใหเกิดคุณภาพระดับต่ํา   คือ 200 FTE 

2.  คํานวณ   FTE ท่ีมีอยูจริง   พยาบาลวิชาชีพ(RN)     8 คน          8*20   = 160    

             ตองการFTE เพ่ิม                                                          200-160    =    40  

  3.     บริหารจัดการFTE ใหไดตามFTEท่ีขาด คือ 40 FTE  โดย  

              3.1 จัดOT 

             3.2   ดึง FTE จากหอผูปวยท่ี FTE เกิน (หอผูปวยท่ีมีผูปวยนอยกวาท่ีควรจะเปน/อยูในระยะฟนฟู รอ

กลับบานฯ)ฯลฯ 

4. บริหารอัตรากําลังใหเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง  โดย 

           4.1 จัดเวร PRN เพ่ือทดแทนกรณีมีบุคลากรเจ็บปวยหรือติดภารกิจกะทันหัน 

             4.2 กํากับ ติดตามการ วิเคราะหภารงาน และจัดอัตรากําลังใหสมดุล อยางตอเนื่อง  

 5. ไมควรจัดใหอยูเวรเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห เพราะจะทําใหประสิทฺธิภาพการทํางานลดลงและทําให

ผูปวยไดรับการดูแลท่ีไมปลอดภัย  กรณีมีความจําเปน ตองไดรับการยินยอมจากพยาบาลท่ีไดรับมอบหมายใหข้ึน

ปฏิบัติงานและไดรับการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากหัวหนาหอผูปวย/หัวหนางาน/หัวหนาพยาบาล 

 6. ควรจัดใหพยาบาลท่ีมีประสบการณทางคลินิกนอย(1-3ป ) อยูในทีมพยาบาลท่ีสามารถสอนและให

คําปรึกษาทางคลินิกได  

    หมายเหตุ   บุคลากรทางการพยาบาลอ่ืน ๆ ดําเนินการเชนเดียวกัน 
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อัตรากําลังของกลุมภารกิจการพยาบาล ปงบประมาณ.............. 

 

จํานวนบุคลการทางการพยาบาล ท้ังหมด  ............ คน 

 

บุคลากรทาง 

กลุมการพยาบาล 

กรอบ 

จํานวน 

ปฏิบัติงาน

จริง 
ลาศึกษาตอ หมายเหตุ 

พยาบาลวิชาชีพ - ขาราชการ      

 - พนักงานราชการ     

 - พกส.     

พยาบาลเทคนิค - ขาราชการ     

ลูกจางประจํา - พนักงานพิมพ     

  - พนักงานชวยเหลือคนไข     

ลูกจางชั่วคราว 
- พนักงานชวยเหลือคนไข 

(พนักงานราชการ) 
    

 
- พนักงานชวยเหลือคนไข 

(พกส.) 
    

           - พนักงานธุรการ     

รวมท้ังหมด     

 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ............................................ 
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หนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมภารกิจการพยาบาล 

 

ดานบริหารการพยาบาล 

- การบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปนแนวทาง/เครื่องมือสําคัญ ให ผูบริหารทางการ

พยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวช และผูบริหารหนวยงานใช ในการจัดโครงสรางองคกร และการบริหารจัดการบริการ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ใหเกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวัง ตามบริบทขององคกร 

- วางแผนการประเมิน หนวยงานตนเองเบื้องตน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิตอยาง ตอเนื่อง และใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรเพ่ือขอรับการประเมินตามเกณฑคุณภาพ

การ บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

แนวทางปฏิบัต ิ(procedure) ของแตละโรงพยาบาล 

 - ระเบียบปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล  

 - แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

 - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

 - แนวปฏิบัติสวัสดิการสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล  

 - แนวปฏิบัติการพยาบาล (กระบวนการผูปวยนอก, ผูปวยใน,ชุมชน เปนตน) 

 - แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช (วิเคราะหผลลัพธทางการพยาบาลท่ีเปนไปตาม

เปาหมาย/ไมเปนไปตามเปาหมาย หา RCA, พัฒนาปรับปรุง) 

 - แนวปฏิบัติการชวยเหลือบุคลากร  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร

ขององคกรพยาบาลท่ีผานเกณฑ 
≥ 80% 

 
   

2. รอยละของแผนงาน/ โครงการท่ีบรรลุ

ตามเปาหมาย  

 

 

≥ 80% 

 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  

           พยาบาลในภาพรวม 

  

1. ความปลอดภัยของผูใชบริการ   

 2 5 3 1.1 อัตรา อุบั ติการณการ

รักษาพยาบาลผูปวยผิดคนมีความรุนแรง

ระดับ E ข้ึนไป 

0 

 
 1.2  อัตราอุบัติการณความผิดพลาดใน

การบริหารยา(drug administration 

error) 

มีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป 

0 

 

 
          

 1.3 จํานวนอุบัติการณผูปวยฆาตัวตาย

สําเร็จ 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

   

 1.4 จํานวนอุบัติการณผูปวยหลบหนี

สําเร็จ 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

      1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บ

จากพฤตกิรรมรุนแรงมีความรุนแรงระดับ E 

ข้ึนไป 

0 

 

 

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

      1.6 จํานวนอุบั ติการณผูปวย 

มีภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

      1.7 จํานวนผูปวยบาดเจ็บจากการ

พลัดตกหกลมมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

     1.8 จํานวนอุบัติการณผูปวยทําลาย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ทรัพยสินมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป   

   

     1.9 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(Incident Density Rate) 
x̅±3SD* 

 

 
   

2. อัตราการกลับเขารับการรักษาซํ้าใน

โรงพยาบาล ภายใน 28 วันโดยไมได

วางแผนลวงหนา 

ลดลงปละ

10% 

 
3. การรองเรียนของผูใชบริการ   

     3.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 

การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

0   2ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิด 

  สิทธิของผูใชบริการ 

 

     3.2 จํ านวนข อ ร อ ง เ รี ยน เ ก่ี ย ว กับ

พฤติกรรมบริการ 

0   ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม   

บริการของบุคลากรทางการพยาบาล 

     3.3 รอยละของการแกไขและ/หรือ

ตอบกลับขอรองเรียนของผูใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

100% 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

4. จํานวนชองทางการรับขอเสนอแนะหรือ

ขอคิดเห็นของผูใชบริการเพ่ือจัดบริการ

พยาบาล 

 

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ

บริการพยาบาลในภาพรวม 

 

≥ 2 

ชองทาง 

 

 

≥ 85% 

ตรวจสอบจากหลักฐานท่ีปรากฏอยูจริง 

 

 

 

 

6. รอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการ

ตอบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใน

ภาพรวม 

 

7.รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได 

สวนเสียตอบริการพยาบาล 

จิตเวชและสุขภาพจิตในภาพรวม 

 

8. รอยละความไมพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสียตอบริการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิตในภาพรวม 

x̅±3SD* 

 

 

 

≥ 85% 

 

 

 

x̅±3SD* 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

มิติท่ี 3 ด า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 

          การปฏิบัติการพยาบาล 

1. รอยละของหนวยบรกิารพยาบาล 

ดําเนินการคิดตนทุนการบริการพยาบาล 

มาตรฐาน 

 

เ พ่ิ ม ข้ึ น 

ปละ10% 

  

2. รอยละของหนวยบริการพยาบาลท่ีมี

ผลิตภาพ (productivity) ไดตามเกณฑ 

 

 

≥ 80% 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

3. รอยละของหนวยบริการพยาบาลท่ีมียา/

เวชภัณฑ/อุปกรณการแพทยหมดอายุ 

 

 

4. รอยละของหนวยบริการท่ีปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

0% 

 

 

 

100% 

 

 
 

 
 

5. รอยละของหนวยบริการใชกระบวนการ

พยาบาลในการใหบริการ 

 

 

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล 

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 

   มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

100% 

 

 

 

 

≥ 80% 

 

จํานวนหนวยบริการพยาบาลท่ีใช 

 กระบวนการพยาบาล 

 จํานวนหนวยบริการพยาบาลท้ังหมด 

    

 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

2. รอยละของพยาบาลในความรับผิดชอบ

ขององค กรพยาบาล ได รั บการอบรม

เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ 

 เฉลี่ยอยางนอย 10 วัน/คน/ป 

100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี

รับผิดชอบ เฉลี่ยอยางนอย 10 วัน/คน/ป 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

 

3. รอยละของบุคลากรทางพยาบาลไดรับ

การฟนฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทาง

จิตเวชและการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

อยางนอย 1ครั้ง/ คน/ ป 

 

4.  จํานวนอุบัติการณบุคลากร 

ทางการพยาบาลถูกผูปวยทําราย 

 

5.  จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุจาก

100% 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีไดรับการฟนฟู

ทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทางจิตเวชและการชวย

ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย 1 ครั้ง/ คน/ ป 

 จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 

 

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

การปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรทางการ

พยาบาล 

 

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศ

ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 

 

7. รอยละของหนวยบริการพยาบาลมี

ฐานขอมูลจํา เปนตามมาตรฐานท่ีเปน

ปจจุบัน 

 

8. รอยละของหนวยบริการพยาบาลมีการ

จัดการความรูอยางเปนระบบ 

 

 

9. จํานวนองคความรูและ/หรือนวัตกรรม

ทางการพยาบาลท่ีผลิตโดยหนวยบริการ

พยาบาลท้ังหมด 

 

10.  รอยละของหนวยบริการพยาบาล นํา

องคความรู/  วิจัย/ เทคโนโลยีทางการ

พยาบาลมาประยุกตใชในการพยาบาล 

 

11.รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลท่ี

ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

≥ 80% 

 

 

 

100% 

 

 

 

≥ 80% 

 

 

 

≥2 เรื่อง/

ป 

 

 

≥ 80% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศ 

ของบุคลากรทางการพยาบาล 

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

จํานวนหนวยบริการพยาบาลมีฐานขอมูล 

   จําเปนตามมาตรฐานท่ีเปนปจจุบัน      X 100 

   จาํนวนหนวยบริการพยาบาลท้ังหมด 

 

จํานวนหนวยบริการพยาบาลมีการจัดการ 

    ความรูอยางเปนระบบ                   X 100 

    จํานวนหนวยบริการพยาบาลท้ังหมด 

 

หลักฐานขององคความรูและ/หรือ    

นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีมีอยูจริง    X 100 

จํานวนหนวยบริการพยาบาลท่ีมีรายงาน 

 

 การนําองคความรู วิจัย/ เทคโนโลยีทาง 

 การพยาบาลมาประยุกตใชในการพยาบาล  X 100 

 จํานวนหนวยบริการพยาบาลท้ังหมด 

 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

12.รอยละความพึงพอใจของประชาชนใน

ชุ ม ช น  ใ น เ ข ตค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง

โ ร ง พ ย า บ า ล ต อ ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง 

องคกรพยาบาล 

≥ 80% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 

ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ  เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 

 

บริการพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก 

- ใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการดานจิตเวชและสุขภาพจิตท่ีมารับการตรวจรักษาโดยไมพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผูปวย การพยาบาลในระยะกอน ขณะ-หลังการตรวจ

รักษาการพยาบาลในคลินิก บริการปรึกษาทางสุขภาพการจัดขอมูลดานนิติจิตเวชการสงเสริมสุขภาพ/การปองกัน

โรคและการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชใหสามารถดํารงชีวิตอิสระได 

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลผูปวยนอกท่ี มีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลจิตเวชผูปวยนอกของแตละโรงพยาบาล 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการพยาบาลผูปวยนอก 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการจุดคัดกรอง 

  - ระเบียบปฏิบัติบริการหนาหองตรวจ 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการยาเดิม 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการการเคลื่อนยายผูปวย  

 - ระเบียบปฏิบัติการพยาบาลผูปวยนอก 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการสงตอผูปวย 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ    

1. รอยละของแผนงาน/โครงการ 100% จํานวนแผนงาน/ โครงการ 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย  ท่ีบรรลุตาม  เปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/ โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี 2  ดานคุณภาพการใหบริการ

พยาบาล 

  

1. ความปลอดภัยของผูใชบรกิาร   

1.1 จํานวนอุบัติการณระบุตัว 0   ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ผูปวยผิดคน   

   

1.2  จํานวนอุบัติการณรักษาพยาบาลผูปวย

ผิดคน 

0   ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

   

1.3 จํานวนอุบัติการณความ 0   ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ผิดพลาดในการบริหารยา   

 (drug administration error)    

   

1.4 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ฆาตัวตายสําเร็จ   

   

1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0   ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

หลบหนีสําเร็จ   

   

1.6 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

บาดเจ็บจากพฤติกรรมรุนแรง   

   

X 100 
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ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

1.7 จํานวนอุบัติการณผูปวยมี 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด   

1.8 จํานวนอุบัติการณผูปวย   บาดเจ็บจาก

การพลัดตกหกลม 

 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

1.9 จํานวนอุบัติการณผูปวย 

   ทําลายทรัพยสิน 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบตัิการณ 

   

2. รอยละของผูใชบริการไดรับคําแนะนํา/

ขอมูลทางดานสุขภาพจิตเม่ือมารับการตรวจ 

 

 

100%    จํ า น ว น ผู ใ ช บ ริ ก า ร ท่ี ไ ด รั บ คํ า แ น ะ นํ า / 

 ขอมูลทางดานสุขภาพเม่ือมารับการตรวจ 

   จํานวนผูใชบริการท้ังหมด 

3. รอยละของผูใชบริการท่ีมาติดตามการ

รักษาตามนัด 

 

80% จํานวนผูใชบริการท่ีมาติดตามการรักษาตามนัด 

จํานวนผูใชบริการท่ีนัดมาติดตาม 

การรักษาตามนัดท้ังหมด 

4. การรองเรียนของผูใชบริการ       

4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผูใชบริการ 

 

0 ตรวจสอบจากขอรอง เรียนเ ก่ียว กับการละเ มิด 

   สิทธิของผูใชบริการ 

4.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

บริการ 

 

0    ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล 

4.3 รอยละของการแกไข และหรือการตอบ

กลับขอรองเรียนของผูใชบริการ 

 

100% จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข/ ตอบกลับ 

จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

5. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ   

5.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ

บริการพยาบาล 
≥ 85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

X 100 

 X100 

 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

5.2 รอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการ

ตอบริการพยาบาล 

 

x̅±3SD*   ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

       

5.3 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอบริการพยาบาล 
≥ 85%  ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

   ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม         

5.4 รอยละความไม พึงพอใจของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริการ 

 

x̅±3SD*    ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจ 

   ของผูมีสวนไดสวนเสีย                          

   ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

  

1. ผลิตภาพ (productivity)ของหนวยงาน

ไดเกณฑมาตรฐาน 

 

90- 

110% 

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานท่ีตองการ 

   จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทาง

การแพทยหมดอายุ 

 

0 ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทาง

การแพทย หมดอายุในแตละเดือน 

3. รอยละของเวลาเฉลี่ยในการ 

คัดกรองผูท่ีมาใชบริการใน 

งานผูปวยนอก 

 

ลดลง

10% 

 เวลาเฉลี่ยในการคัดกรองท่ีลดลง 

  จากปท่ีผานมา 

 เวลาเฉลี่ยในการคัดกรองปท่ีผานมา 

 

4. รอยละของพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล

โดยใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

 

100% จํานวนพยาบาลท่ีปฏิบัติการพยาบาล 

  โดยใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

   จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

 

5. รอยละของพยาบาลปฏิบัติตาม

มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/ 

    แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

   จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 X100 

 X 100 

 X 100 

X 100 

X 100 

 X100 

 X 100 
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ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกร   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมี

สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 
≥ 80%  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมี 

 สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

   จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

   ท่ีไดรับการประเมินสมรรถนะท้ังหมด 

 

2. รอยละของพยาบาลไดรับการอบรม

เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ เฉลี่ยอยางนอย 

10 วัน/คน/ป 

 

 

3. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลท่ีไดรับ

การฟนฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทางจิต

และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานอยางนอย 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุจาก

การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

 

5. จํานวนอุบัติการณบุคลากร 

ทางการพยาบาลถูกผูปวยทําราย 

 

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศ

การทํางานของพยาบาล 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

≥ 80% 

 จํ านวนพยาบาล ท่ี ได รั บกา รอบรม เ ก่ี ย วข อ ง 

    กั บ ง าน ท่ี รั บผิ ด ช อบ เ ฉลี่ ย อย า ง น อ ย  

    10 วัน/คน/ป 

 จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

 จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

   ท่ีไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ 

   ภาว ะวิ ก ฤติ ท า ง จิ ต แล ะกา รช ว ยฟ น คื น ชี พ 

   ข้ันพ้ืนฐานอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

   จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 

 

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 

 

  ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงาน/ 

  บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

  ทางการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 

 X 100 

X 100 

 X 100 

X 100 

 X 100 
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บริการพยาบาลผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน 

- ใหบริการผูปวยท่ีมีปญหาจิตเวชท่ีรุนแรงหรือมีลักษณะท่ีเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอชีวิต

หรือทรัพยสินของตนเองและ/หรือผูอ่ืนตองการความชวยเหลือหรือแกไขอยางเรงดวนตลอด24ชั่วโมงโดยการให

การพยาบาล ณ แผนกฉุกเฉินและ/หรือหองสังเกตอาการ   

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลผูปวยผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน ท่ีมีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลจิตเวชผูปวยนอกของแตละโรงพยาบาล 

  - ระเบียบปฏิบัติงานบริการพยาบาลคลินิกจิตเวชฉุกเฉิน 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการฉุกเฉิน 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการผูปวยนอกเวลา 

ตัวช้ีวัด 

 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย  ท่ีบรรลุตามเปาหมาย   

  จํานวนแผนงาน/โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1. ความปลอดภัยของผูปวย   

 1.1 จํานวนอุบัติการณระบุตัวผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ผิดคน   

   

 1.2 จํานวนอุบัติการณ 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            การรักษาพยาบาลผูปวยผิดคน   

 

 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

 1.3 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาด 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  ในการบริหารยา 

           (drug administration error) 

  

   

 1.4 จํานวนอุบัติการณผูปวยฆาตัวตาย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

      สําเร็จ    

   

 1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวยหลบหน ี 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

     สําเร็จ   

   

 1.6 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

       จากพฤตกิรรมรุนแรง 

 

   

 1.7 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  มีภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด    

 

 

  

 1.8 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  บาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม    

   

 1.9 จํานวนอุบัติการณผูปวย  ทําลาย   

ทรัพยสิน 

0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 
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2.  อัตราอุบัติการณผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน  ลดลง จํานวนผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน 

     กลับมารักษาซํ้า ภายใน 48 ชั่วโมง ปละ10 % กลับมารักษาซํ้าภายใน 48 ชั่วโมง 

  จํานวนผูปวยจิตเวชฉุกเฉินท้ังหมด 

   

3. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 3.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

   

 2393.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  พฤติกรรมบริการของบุคลากร 

  ทางการพยาบาล  ทางการพยาบาล 

   

 3.3 รอยละของการแกไขและหรือ 100% จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ  รับการแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรยีนท้ังหมด 

 

บริการพยาบาลจิตเวชผูปวยใน  

- ใหบริการผูปวยจิตเวชท่ีจําเปนรับไวรักษาในโรงพยาบาลอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง(เชา-บาย-ดึก)โดย

แยกเปนหอผูปวยตางๆ ตั้งแตระยะแรกรับ ระยะดูแลอยางตอเนื่องและจําหนายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือใหผูปวย

ปลอดภัยจากอันตรายท้ังตอตนเองบุคคลอ่ืนและทรัพยสิน ไมมีภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได และสามารถดูแล

ตนเองและพรอมท่ีจะกลับมาดํารงชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลผูปวยในท่ีมีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลจิตเวชผูปวยในของแตละโรงพยาบาล 

 -ระเบียบปฏิบัติงานบริการรับไวรักษาแบบผูปวยใน 

 -ระเบียบปฏิบัติบริการแรกรบัผูปวย 

X 100 

X 100 
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 -ระเบียบปฏิบัติบริการผูปวยประจําวัน 

 -ระเบียบปฏิบัติการบําบัดรักษาดานจิตใจและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยใน 

 -ระเบียบปฏิบัติบริการวิกฤต/ฉุกเฉิน 

 -ระเบียบปฏิบัติบริหารยาตามบทบาทพยาบาล 

 -ระเบียบปฏิบัติการติดตามดูแลผูปวยในของวิชาชีพ 

 -ระเบียบปฏิบัติผูปวยหลบหน ี

 -ระเบียบปฏิบัติผูปวยถึงแกกรรม 

 -ระเบียบปฏิบัติการผูกยึด 

 -ระเบียบปฏิบัตกิารจําหนาย 

 -ระเบียบปฏิบัติการดูแลผูปวยนิติจิตเวช 

 - ระเบียบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงทางคลินิก (SAVE) 

 -ระเบียบปฏิบัติบริการรับไวเปนผูปวยใน 

 -ระเบียบปฏิบัติการพยาบาลผูปวยใน 

 -ระเบียบปฏิบัติการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

 

ตัวช้ีวัด 

 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/ โครงการท่ีบรรลุตาม

เปาหมาย 

100% จํ านวนแผนงาน/ โครงการ ท่ีบรรลุ ตาม

เปาหมาย   

  จํานวนแผนงาน/ โครงการท้ังหมด 

   

มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1. ความปลอดภัยของผูปวย   

 1.1 จํานวนอุบัติการณระบุตัวผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ผิดคน   

X 100 
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 1.2 จํานวนอุบัติการณ 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            การรักษาพยาบาลผูปวยผิดคน   

     

 1.3 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาด 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  ในการบริหารยา (drug 

administration error) 

  

   

 1.4 จํานวนอุบัติการณผูปวยฆาตัวตาย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

      สําเร็จ    

   

 1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวยหลบหนสีําเร็จ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

   

    1.6 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

       จากพฤตกิรรมรุนแรง    

      

 1.7 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  มีภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด    

 1.8 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  บาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม    

   

 1.9 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            ทําลายทรัพยสิน   

1.10  อัตราการติดเชื้อท่ีตําแหนงซ่ึงเปน   

           ปญหาสําคัญของโรงพยาบาล   

     1.11  รอยละการติดเชื้อใน X±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน 

             ทางเดินปสสาวะ  ปสสาวะ(ไมคาสายสวนปสสาวะ) 

             (ไมคาสายสวนปสสาวะ)  จํานวนผูปวยท้ังหมด 
X 100 
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1.10.2  อัตราการติดเชื้อใน X±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อจาก 

          ทางเดินปสสาวะจาก  การคาสายสวนปสสาวะ  

           การคาสายสวนปสสาวะ  จํานวนวันรวมท่ีผูปวยใสสายสวนปสสาวะ 

   

1.10.3  รอยละการติดเชื้อ X±3SD* จํานวนครั้งการติดเชื้อ 

           ทางเดินหายใจสวนตน  ทางเดินหายใจสวนตน  

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

1.10.4  รอยละการติดเชื้อทาง X±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง 

         ผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน  และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน  

  จํานวนผูปวยท่ีมีแผลท้ังหมด 

   

1.10.5  รอยละการติดเชื้อ X±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อ 

           ทางเดินอาหาร  ทางเดินอาหาร  

 

 

 จํานวนผูปวยท้ังหมด 

  1.10.6 รอยละการเกิดปอดอักเสบ X±3SD* จํานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ 

               (ไมใชเครื่องชวยหายใจ)  (ไมใชเครื่องชวยหายใจ)  

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

2. อัตราการกลับเขารับการรักษาซํ้า ลดลง จํานวนผูปวยท่ีกลับเขารับการ 

 ในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน ปละ10% รักษาซํ้าดวยโรค/ อาการเดิม 

 โดยไมไดวางแผนลวงหนา  ภายใน 28 วัน หลังจําหนาย 

  โดยไมไดวางแผนลวงหนา 

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

  ในเดือนกอนหนานั้น 

X 1,000 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 



 71 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

   

3. รอยละผูปวยและครอบครัว 100% จํานวนผูปวยและครอบครัวไดรับ 

 ไดรับการเตรียมความพรอม   การเตรียมความพรอมกอนกลับบาน 

 กอนกลับบาน  จํานวนผูปวยและครอบครัวท้ังหมด 

  ท่ีเขารับการรักษาในเดือนนั้น 

4. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

 

 การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

 2424.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  พฤติกรรมบริการของบุคลากร 

  ทางการพยาบาล  ทางการพยาบาล 

   

 4.3 รอยละของการแกไขและหรือ 100% จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ  รับการแกไข/ ตอบกลับ  

  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

5. ความพึงพอใจ/ ความไมพึงพอใจ   

5.1 รอยละความพึงพอใจของ    ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

            ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

5.2  รอยละความไมพึงพอใจของ X±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจ 

           ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

 

 

  

X 100 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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5.3. รอยละความพึงพอใจของ ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

 ตอบริการพยาบาล  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

5.4. รอยละความไมพึงพอใจ X±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจของ 

           ของผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

           ตอบริการพยาบาล  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของ 

  

           การปฏิบัติการพยาบาล   

1. รอยละของผลิตภาพ(productivity) 90   จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานท่ีตองการ 

 ไดตามเกณฑมาตรฐาน 110%     จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง 

    

2. จํานวนยา/ เวชภัณฑ 0 ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ เวชภัณฑ  

 / อุปกรณการแพทยหมดอายุ  / อุปกรณการแพทย หมดอายุในแตละเดือน 

   

3.  รอยละของพยาบาล 100%     จํานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช  โดยใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง  

     กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง   10จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

4. รอยละของพยาบาลปฏิบัติงาน 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/ 

ตามมาตรฐาน/แนวทาง  แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี    

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด  สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

X 100 

X 100 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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2. รอยละของพยาบาลไดรับการอบรม 100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

 เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ   เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบเฉลี่ย 

 อยางนอย 10 วัน/คน/ป   อยางนอย 10 วัน/คน/ป   

  จํานวนการพยาบาลท้ังหมด 

   

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ  ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการภาวะ 

 ภาวะวิกฤติทางจิตเวช  วิกฤติทางจิตเวชและการชวยฟนคืนชีพ 

 และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  ข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

 อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

   

4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตจุากการ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล   

   

5.  จํานวนอุบัติการณบุคลากรทาง 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 พยาบาลถูกผูปวยทําราย    

   

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/ ≥80% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/ 

     บรรยากาศการทํางานของพยาบาล  บรรยากาศการทํางานของพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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บริการพยาบาลจิตเวชผูปวยหนัก  

 ใหบริการพยาบาลครอบคลุมผูปวยท่ีมีความผิดปกติทางจิตท่ีแสดงออกทางดานรางกายกระบวนการรูคิด 

อารมณ สังคมและจิตวิญาณอยางรุนแรงระดับวิกฤตรวมกับมีอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ โดยความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลาไมสามารถควบคุมอาการไดจําเปนตองสงเขารักษาในหอผูปวยหนัก  วาง

ระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดบริการ

พยาบาลผูปวยหนักท่ีมีคุณภาพสูง  สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลจิตเวชผูปวยหนักของแตละโรงพยาบาล 

 -ระเบียบปฏิบัตกิารดูแลผูปวยหนัก 

 

ตัวช้ีวัด 

 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย  ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

  จํานวนแผนงาน/โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1. ความปลอดภัยของผูปวย   

 1.1 จํานวนอุบัติการณระบุตัวผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            ผิดคน   

 1.2 จํานวนอุบัติการณ 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            การรักษาพยาบาลผูปวยผิดคน   

     

 1.3 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาด 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  ในการบริหารยา (drug 

administration error) 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

   

 1.4 จํานวนอุบัติการณผูปวยฆาตัวตาย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

      สําเร็จ   

   

 1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวยหลบหน ี 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

     สําเร็จ   

   

 1.6 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

   

 1.7 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  มีภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด   

   

 1.8 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  บาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม   

   

 1.9 จํานวนอุบัติการณผูปวย  0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

           ทําลายทรัพยสิน   

   

1.10  อัตราการติดเชื้อท่ีตําแหนงซ่ึง   

        เปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาล   

1.10.1  รอยละการติดเชื้อใน x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน 

           ทางเดินปสสาวะ  ปสสาวะ(ไมคาสายสวนปสสาวะ) 

          (ไมคาสายสวนปสสาวะ)  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

 

 

 

 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

1.10.2  อัตราการติดเชื้อใน x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อจาก 

          ทางเดินปสสาวะจาก  การคาสายสวนปสสาวะ  

           การคาสายสวนปสสาวะ  จํานวนวันนอนรวมท่ีผูปวยใสสายสวนปสสาวะ 

   

1.10.3  รอยละการติดเชื้อ x̅±3SD* จํานวนครั้งการติดเชื้อ 

           ทางเดินหายใจสวนตน  ทางเดินหายใจสวนตน  

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

1.10.4  รอยละการติดเชื้อทาง x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง 

         ผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน  และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน  

  จํานวนผูปวยท่ีมีแผลท้ังหมด 

   

1.10.5  รอยละการติดเชื้อ x̅±3SD* จํานวนครั้งของการตดิเชื้อ 

                 ทางเดินอาหาร  ทางเดินอาหาร  

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

  1.10.6 รอยละการเกิดปอดอักเสบ x̅±3SD* จํานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ 

               (ไมใชเครื่องชวยหายใจ)  (ไมใชเครื่องชวยหายใจ)  

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

2. อัตราการกลับเขารับการรักษาซํ้า ลดลง จํานวนผูปวยท่ีกลับเขารับการ 

 ในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน ปละ10% รักษาซํ้าดวยโรค/อาการเดิม 

 โดยไมไดวางแผนลวงหนา  ภายใน 28 วัน หลังจําหนาย 

  โดยไมไดวางแผนลวงหนา 

  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

  ในเดือนกอนหนานั้น 

   

X 1,000 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

3. รอยละผูปวยและครอบครัว 100% จํานวนผูปวยและครอบครัวไดรับ 

 ไดรับการเตรียมความพรอม   การเตรียมความพรอมกอนกลับบาน 

 กอนกลับบาน  จํานวนผูปวยและครอบครัวท้ังหมด 

   

4. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

   

 2454.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  พฤติกรรมบริการ  พฤติกรรมบริการ 

   

 4.3 รอยละของการแกไขและหรือ 100% จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ  รับการแกไข/ตอบกลับ  

  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

 

5. ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

  

5.1 รอยละความพึงพอใจของ    ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

            ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

5.2  รอยละความไมพึงพอใจของ x̅±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจ 

           ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

5.3  รอยละความพึงพอใจของ ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

 ตอบริการพยาบาล  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

   

5.4 รอยละความไมพึงพอใจ x̅±3SD* ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

           ของผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

           ตอบริการพยาบาล  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

2. รอยละของพยาบาลไดรับการอบรม 100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

 เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ   เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบเฉลี่ย 

 อยางนอย 10 วัน/คน/ป   อยางนอย 10 วัน/คน/ป   

  จํานวนการพยาบาลท้ังหมด 

   

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ  ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ 

 ภาวะวิกฤติทางจิตเวช  ภาวะวิกฤติทางจิตเวช 

 และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

   

4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง    

 การพยาบาล    

   

5.  จํานวนอุบัติการณบุคลากรทาง 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 พยาบาลถูกผูปวยทําราย   

   

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/ ≥80% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/ 

     บรรยากาศการทํางานของพยาบาล  บรรยากาศการทํางานของพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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บริการพยาบาลผูปวยรักษาดวยไฟฟา 

- ใหบริการพยาบาลผูปวยจิตเวชท่ีไดรับการตรวจรักษาดวยทักษะพิเศษหรือเทคโนโลยีพิเศษ (ECTและ/

หรือเครื่องมือพิเศษอ่ืน ๆ  จิตเวชเด็ก จิตเวชสูงอายุ จิตเวชสารเสพติด ประสาทจิตเวช นิติจิตเวช)โดยใหการดูแล

ตั้งแตระยะ กอนตรวจรักษา  

- ระยะตรวจรักษาและระยะหลังการตรวจรักษา โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีม พยาบาล

วิสัญญัญี พยาบาลท่ีมีหนาท่ีดูแลผูปวยและทีมแพทยผูรักษาเพ่ือผูปวยปลอดภัยไมมีภาวะแทรกซอน 

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลการตรวจรักษาดวยเครื่องมือพิเศษท่ีมีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลผูปวยรักษาดวยไฟฟาของแตละโรงพยาบาล 

 -ระเบียบปฏิบัติการรักษาดวยไฟฟา 

 - ระเบียบปฏิบัติบริการรักษาดวยไฟฟา 

    

ตัวช้ีวัด 

 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุตาม

เปาหมาย 

100% จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

 

จํานวนแผนงาน/โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1. ความปลอดภัยของผูปวย   

 1.1 จํานวนอุบัติการณระบุตัวผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

ผิดคน   

   

 1.2 จํานวนอุบัติการณ 0  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

            การรักษาพยาบาลผูปวยผิดคน   

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

     

 1.3 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาด 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  ในการบริหารยา (drug 

administration error) 

  

   

    1.4. จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

           จากพฤตกิรรมรุนแรง   

   

 1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  มีภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด    

   

 1.6 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

  บาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม    

   

 1.7 จํานวนอุบัติการณผูปวย 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

          ทําลายทรัพยสิน   

    1.8  อัตราภาวะแทรกซอนจาก  0 จํานวนผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน 

          การรักษาดวยไฟฟา  จากการรักษาดวยไฟฟา   

  จํานวนผูปวยรักษาดวยไฟฟาท้ังหมด  

   

2. รอยละของผูปวยท่ีรักษา 100% จํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมินปญหา 

      ดวยไฟฟาไดรับการประเมินปญหา  และเตรียมความพรอม 

    และเตรียมความพรอมกอนการรักษา  กอนการรักษาดวยไฟฟา  

  จํานวนผูปวยรักษาดวยไฟฟาท้ังหมด 

   

3. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 3.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

X 100 

X 100 
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  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

   

 2483.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  พฤติกรรมบริการของบุคลากร 

  ทางการพยาบาล  ทางการพยาบาล 

   

 3.3 รอยละของการแกไขและหรือ 100% จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ  รับการแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

   

4. ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ   

4.1 รอยละความพึงพอใจของ    ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

4.2  รอยละความไมพึงพอใจของ x̅±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจ 

           ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

4.3. รอยละความพึงพอใจของ ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

   ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

4.4. รอยละความไมพึงพอใจ x̅±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจ 

           ของผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

           ตอบริการพยาบาล  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

 

  

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของ   

           การปฏิบัติการพยาบาล   

  1.  รอยละของผลิตภาพ(productivity) 90-110% จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานท่ีตองการ 

 ไดตามเกณฑมาตรฐาน  จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง 

    

  2.  จํานวนยา/เวชภัณฑ/ 0 ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา /เวชภัณฑ/  

 อุปกรณการแพทยหมดอายุ  อุปกรณการแพทย หมดอายุในแตละเดือน 

   

3.  รอยละของพยาบาล 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช  โดยใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

     กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

  4. รอยละของพยาบาล 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐานการรกัษาดวยไฟฟา 

     การรักษาดวยไฟฟา  จํานวนพยาบาลท่ีดูแลผูปวย 

  รักษาดวยไฟฟาท้ังหมด 

มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี    

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด  สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

   

2.  รอยละของพยาบาลท่ีไดรับ 100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

     การอบรมการดูแลผูปวยรักษา  การดูแลผูปวยรักษาดวยไฟฟา 

     ดวยไฟฟา  จํานวนพยาบาลท่ีดูแล 

  ผูปวยรักษาดวยไฟฟาท้ังหมด 

 

 

  

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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3. รอยละของพยาบาลไดรับการอบรม 100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

 เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบอยางนอย    เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบเฉลี่ย 

 10 วัน/คน/ป   อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

  จํานวนการพยาบาลท้ังหมด 

   

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ  ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ 

 ภาวะวิกฤติทางจิตเวช  ภาวะวิกฤติทางจิตเวช 

 และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

   

5. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง   

 การพยาบาล    

   

6.  จํานวนอุบัติการณบุคลากรทาง 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 พยาบาลถูกผูปวยทําราย 

 

   

7. ร อ ย ล ะ คว า ม พึ ง พอ ใ จ ใ น ง า น แ ล ะ

บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล 
≥80% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ ในงานและ

บรรยากาศ 

   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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บริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

- ใหบริการพยาบาลเพ่ือควบคุมคุณภาพการพยาบาลในดานความปลอดภัยจากการติดเชื้อของผูใชบริการ

และบุคลากรทางการพยาบาลและสนับสนุนวิชาการดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ือลด

อัตราการติดเชื้อโดยการติดตามเฝาระวังวิเคราะหและประเมินสถานการณท่ีเก่ียวของท่ีนํามาสูการควบคุมและ

ปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ครอบคลุมถึงการประสานงานในหนวยงานตาง ๆโดยมีพยาบาลควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบ  

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวชท่ีมีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือของแตละโรงพยาบาล 

- -ระเบียบปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- ระเบียบปฏิบัติหนวยจายกลาง 

- -ระเบียบปฏิบัติบริการซักฟอก 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/โครงการ ท่ีบรรลุ

ตามเปาหมาย 

 

100% จํานวนแผนงาน/ โครงการท่ีบรรลุตามเปาหมาย  

จํานวนแผนงาน/ โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1  อัตราการติดเชื้อท่ีตําแหนงซ่ึงเปนปญหา

สําคัญของโรงพยาบาล 

  

    1.1  รอยละการติดเชื้อใน x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน 

         ทางเดินปสสาวะ  ปสสาวะ(ไมคาสายสวนปสสาวะ) 

    (ไมคาสายสวนปสสาวะ)  จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

X  100 

X  100 
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เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

     1.2  อัตราการติดเชื้อใน x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อจาก 

      ทางเดินปสสาวะ  การคาสายสวนปสสาวะ  

      จากการคาสายสวนปสสาวะ  จํานวนวันรวมท่ีผูปวยใสสายสวนปสสาวะ 

   

     1.3  รอยละการติดเชื้อทางเดิน x̅±3SD*    จํานวนครั้งการติดเชื้อ 

      หายใจสวนตน     ทางเดินหายใจสวนตน 

     จํานวนผูปวยท้ังหมด 

   

     1.4  รอยละการติดเชื้อทางผิวหนัง x̅±3SD*     จํานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง 

     และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน      และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 

      จํานวนผูปวยท่ีมีแผลท้ังหมด 

   

     1.5  รอยละการติดเชื้อ x̅±3SD* จํานวนครั้งของการติดเชื้อ 

      ทางเดินอาหาร 

 

 

     ทางเดินอาหาร 

จํานวนผูปวยท้ังหมด 

1.6  รอยละการเกิดปอดอักเสบ 

ไมใชเครื่องชวยหายใจ 

 

 

x̅±3SD*    จํานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ 

   ไมใชเครื่องชวยหายใจ 

   จํานวนผูปวยท้ังหมด 

2.  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

    (Incident Density Rate) 
x̅±3SD*  จํานวนครั้งของการติดเชื้อ 

 ในโรงพยาบาล 

 จํานวนวนันอนรวมของผูปวย 

 ท่ีเฝาระวังท้ังหมด 

 

 

 

 

  

X 1000 

X  100 

X  100 

X  100 

X  1000 

X  100 
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เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

3.  ประสิทธิภาพการเฝาระวัง ≥80% จํานวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

      การติดเชื้อในโรงพยาบาล  ท่ีพบจากการสํารวจความชุกท่ีตรงกับขอมูล 

  จากการเฝาระวังในชวงเวลาท่ีสํารวจ 

  จํานวนครั้งของการติดเชื้อท่ีพบ 

  จากการสํารวจความชุกท้ังหมด 

ในชวงเวลาเดียวกัน 

4.   การรองเรียนของผูใชบริการ/ 

       ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 

พฤติกรรมบริการของ  ICN/ICWN 

 

 

0 

 

 

ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

บริการของ  ICN/ ICWN 

   

      4.2 จํานวนขอรองเรียน 

            เก่ียวกับการจัดการ/ 

            บริการงานจายกลาง 

0 ตรวจสอบจากขอรองเรียนเก่ียวกับ 

การจัดการ/ บริการงานจายกลาง 

   

       4.3 รอยละของการแกไข  

             และ/ หรือการตอบกลับขอ 

             รองเรียนของผูใชบริการ 

100% จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ 

การแกไข/ ตอบกลับ 

จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

 

5. ความพึงพอใจ/ ความไมพึงพอใจ 

  

      5.1 รอยละความพึงพอใจของ    ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

            ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

 

 

 ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

       5.2  รอยละความไมพึงพอใจของ X±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจของ 

             ผูใชบริการตอบริการพยาบาล  ผูใชบริการตอบริการพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

 

X  100 

X  100 

X  100 

X  100 
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เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

     5.3  รอยละความพึงพอใจของ ≥85% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ 

     ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล  ผูมีสวนไดสวนเสียตอ 

บริการพยาบาล 

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

     5.4. รอยละความไมพึงพอใจ X±3SD* ผลรวมคะแนนความไมพึงพอใจของ 

     ของผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล  ผูมีสวนไดสวนเสียตอ 

บริการพยาบาล 

             ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

   

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของ   

           การปฏิบัติการพยาบาล   

1. รอยละของพยาบาล 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลโดย 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช  ใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

     กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

2. รอยละของพยาบาลปฏิบัติงาน 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/ 

 ตามมาตรฐาน/ แนวทาง  แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

 ปฏิบัติท่ีกําหนดไว  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

3. สัดสวนของ ICN : จํานวนเตียง 

    ผูปวยอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

1: 200 

 

ตรวจสอบจากจํานวน ICN ท่ีมีอยูจริงเปรียบเทียบ

กับจํานวนเตียงผูปวย 

 

4. รอยละของหนวยบริการไมมีเวชภัณฑ 

อุปกรณการแพทย น้ํายาทําลายเชื้อหมดอายุ 

100% ตรวจสอบการใชเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยน้ํายา

ทําลายเชื้อในหนวยบริการหมดอายุในแตละเดือน 

 

 

 

  

X  100 

X  100 

X  100 

X  100 
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ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

5.  อัตราการสงชุดหออุปกรณ  ลดลง จํานวนชุดหออุปกรณทางการแพทยท่ีสง resterile 

     เครื่องมือทางการแพทย resterile ปละ10% จํานวนชุดหออุปกรณทางการแพทย 

ท่ี sterile ท้ังหมด 

มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล   

1. รอยละของ ICN/ ICWN 100% จํานวน ICN/ ICWN มี    

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด  สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 จํานวน ICN/ ICWN ท้ังหมด 

2. รอยละของ ICN/ ICWN  100% จํานวน ICN/ ICWN ท่ีไดรับการอบรม 

 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับ   เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 งานท่ีรับผิดชอบอยาง   เฉลี่ยอยางนอย 10 วัน/ คน/ ป 

     นอย 10 วัน/ คน/ ป 

 

 จํานวน ICN/ ICWN ท้ังหมด 

3. รอยละของบุคลากรทางการ  พยาบาล

ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติ

ทางจิตเวช และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

อยางนอย 1 ครั้ง/ คน/ ป 

 

 

100% จํานวนของบุคลากรทางการพยาบาลไดรับการ

ฟนฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทางจิตเวชและ

การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

อยางนอย 1 ครั้ง/ คน/ ป 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง   

 การพยาบาล  

 

  

5.  รอยละบุคลากรทางการพยาบาลกลุม

เสี่ยงไดรับภูมิคุมกันตามเกณฑท่ีกําหนด 

100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลกลุมเสี่ยงไดรับ

ภูมิคุมกันตามเกณฑท่ีกําหนด 

  จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงท้ังหมด 

 

 

  

X 100 

X  100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 

 

เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

6.  รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลไม

ติดเชื้อจากการระบาดของโรค 

100% จํ านวนครั้ ง ของบุ คล ากรทา งการพยาบาล 

ไมติดเชื้อจากการ ระบาดของโรค 

  จํานวนบุคากรทางการพยาบาล 

  ท่ีสัมผัสโรคในชวงเวลานั้น 

   

7.  รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท่ี 

ไดรับการเฝาระวังการติดเชื้อโรคติดตอ  ไดรับการเฝาระวังการติดเชื้อโรคติดตอ 

ทางเลือด/ น้ําเหลือง/ สารคัดหลั่ง  ทางเลือด/ น้ําเหลือง/ สารคัดหลั่ง 

หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน  หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

  ท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานท้ังหมด 

   

8. ร อ ย ล ะ คว าม พึ ง พอ ใ จ ใ น ง าน แล ะ

บรรยากาศของบุคลากรทางการ 
≥80% ผล ร ว มค ะแนนค ว าม พึ งพ อ ใ จ ใน ง านแล ะ

บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล 

พยาบาล   211ผลรวมคะแนนเต็มของ 

   212แบบสอบถาม 

   

 

บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน 

- ใหบริการพยาบาลแกประชาชนท่ัวไป ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตและผูมีปญหาจิตเวชและ

สุขภาพจิตมีการประสานการดูแลรักษาในเครือขายบริการสุขภาพ/หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันการปวยซํ้า 

ฟนฟูสมรรถภาพและลดภาวะแทรกซอนในผูปวยท่ีมีปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิต

ในผูท่ีมีภาวะเสี่ยงตอปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตและสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพจิตดีครอบคลุมการ

พยาบาลผูปวยจิตเวชกลุมเปาหมายพิเศษ/ยุงยากซับซอน ท้ังผูปวย Home Ward, Home Health Care   

- วางระบบบริการควบคุมกํากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําการ

จัดบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ท่ีมีคุณภาพสูง 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

 

X  100 

X  100 

X  100 
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แนวปฏิบัตบิริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนของแตละโรงพยาบาล 

- ระเบียบปฏิบัติการบริการสขุภาพจติ และจติเวชแบบครบวงจร 

- ระเบียบปฏิบัตกิารเยี่ยมบาน 

- ระเบียบปฏิบัติการดูแลตอเนื่องในชุมชน  

- ระเบียบปฏิบัติการดูแลผูปวย SMI-V ในชุมชน 

- -ระเบียบปฏิบัติบริการจิตเวชชุมชน 

ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. รอยละของแผนงาน/ โครงการ  100% จํานวนแผนงาน/ โครงการ 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย  ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

  จํานวนแผนงาน/ โครงการท้ังหมด 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ   

  พยาบาล   

1. จํานวนกิจกรรมการใหความรู 

จิตเวชและสุขภาพจิตแกประชาชน 

≥2

กิจกรรม 

ตรวจสอบจากเอกสารการจัดกิจกรรมการให

ความรูจิตเวชและสุขภาพจิตแกประชาชน 

             

2. ประชาชนแตละกลุมวัยไดรับ ทุกกลุม ตรวจสอบจากเอกสารการคัดกรอง  

     การคัดกรองภาวะสุขภาพจิต วัย ภาวะสุขภาพจิตตามกลุมวัย        

   

3. รอยละผูปวยท่ีกลับมารับบริการกอนวัน

นัด 

≤ 10 จํ า น ว น ผู ป ว ย ท่ี ก ลั บ ม า รั บ บ ริ ก า ร 

กอนวันนัด 

  จํานวนผูปวยท่ีจําหนายจากโรงพยาบาล 

  ในชวงเวลาเดียวกัน 

   

4. ร อ ย ล ะ ผู ป ว ย จิ ต เ ว ช ซั บ ซ อ น 

ไดรับการดูแลตอเนื่อง 

100 จํ านวนผู ป วยจิ ต เ วช ซับซ อน ได รั บการดู แล    

ตอเนื่องภายใน 3 วันหลังการจําหนาย 

 ภายใน  3  วันหลังจําหนาย   จํานวนผูปวยจิตเวชซับซอน 

   ท่ีจําหนายท้ังหมด 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

5. รอยละผูปวยจิตเวชซับซอน 100 จํานวนผูปวยจิตเวชซับซอนท่ีไดรับการดูแล 

ท่ีไดรับการดูแล  โดยการมีสวนรวมของเครือขาย 

โดยการมีสวนรวมของเครือขาย  จํานวนผูปวยจิตเวชท่ียุงยากซับซอน 

    ในชุมชนท้ังหมด 

6. รอยละผูปวยนิติจิตเวช 

หลังจําหนายไดรับ 

100 จํานวนผูปวยนิติจิตเวชไดรับ 

การเยี่ยมติดตาม  

การเยี่ยมติดตาม  จํานวนผูปวยนิติจิตเวชท่ีจําหนาย 

ท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของ   

           การปฏิบัติการพยาบาล   

1. รอยละของพยาบาลปฏิบัติงาน 100% จํานวนพยาบาลปฏบิัติงานตามมาตรฐาน/  

 ตามมาตรฐาน/แนวทาง  แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

 ปฏิบัติท่ีกําหนดไว  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

2.  รอยละของพยาบาล 100% จํานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช  โดยใชกระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

     กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง  จํานวนพยาบาลท้ังหมด 

   

มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล 

            

  

1. รอยละของบุคลากร 100% จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี    

 ทางการพยาบาลมีสมรรถนะ  สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

      ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

2. รอยละของพยาบาลไดรับการอบรม 100% จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

 เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ   เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบเฉลี่ย 

 อยางนอย  10 วัน/ คน/ ป   อยางนอย 10 วัน/ คน/ ป 

 

 

 จํานวนการพยาบาลท้ังหมด 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

3. รอยละของบุคลากรทางการ 100% จํานวนของบุคลากรทางการพยาบาล 

     พยาบาลไดรับการฟนฟูทักษะ  ไดรับการฟนฟูทักษะการจัดการ 

     จัดการภาวะวิกฤติทางจิตเวช  ภาวะวิกฤติทางจิตเวชและ 

     และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

     อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

  จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง   

 การพยาบาล    

5.  จํานวนอุบัติการณบุคลากรทาง 0 ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ 

 พยาบาลถูกผูปวยทําราย    

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/ ≥80% ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงาน/ 

     บรรยากาศการทํางานของพยาบาล  บรรยากาศการทํางานของพยาบาล 

  ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

7. รอยละความพึงพอใจของเครือขาย 100% ผลคะแนนรวมความพึงพอใจของเครือขาย 

 ในชุมชนในเขตรับผิดชอบตอ  ในชุมชนในเขตรับผิดชอบ 

 การสนับสนุนขององคกรพยาบาล  ผลคะแนนของแบบสอบถามท้ังหมด 

   

 

งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล 

- ศึกษาวิเคราะหแนวโนมความตองการบริการสุขภาพจิต สังเคราะหองคความรู กําหนดระบบบริการ

พยาบาลการสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน การสนับสนุนระบบบริการพยาบาล พัฒนากลไกรูปแบบและ

กระบวนการปฏิบัติการพยาบาล 

- วิจัยและพัฒนาดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตครอบคลุมการวิจัยพัฒนาระบบบริการพยาบาลจิต

เวชท่ีมีคุณภาพสูง นวัตกรรมทางการพยาบาลวิจัยประเมินผลโครงการทางการพยาบาลตามประเด็นความเปนเลิศ

ของหนวยงาน 

- นําผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวชสุขภาพจิตและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปประยุกตในการ

ปฏิบัติการพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- สอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

X 100 

X 100 

X 100 
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แนวปฏิบัตงิานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลของแตละโรงพยาบาล 

- -ระเบียบปฏิบัติการเขียนขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน 

- -ระเบียบปฏิบัตแินวทางในการสรางนวตกรรมทางการพยาบาล 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

เกณฑ 

 

แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

   

1. รอยละของแผนงาน/ โครงการท่ีบรรลุ

ตามเปาหมาย  
≥ 80% 

 
มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล 

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 

   มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

≥ 80% 

 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด        x100 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

2. รอยละของพยาบาลในความรับผิดชอบ

ขององค กรพยาบาล ได รั บการอบรม

เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ เฉลี่ยอยาง

นอย 10 วัน/คน/ป 

 จํานวนพยาบาลท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ 

กับงานท่ีรับผิดชอบ เฉลี่ยอยางนอย 

10 วัน/คน/ป                                x100 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาลท้ังหมด 

 

3.รอยละของการจัดการความรูอยางเปน

ระบบ 
≥ 2 

เรื่อง/ป 

 

จํานวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ  x100 

     

 

4.จํานวนองคความรูและ/หรือนวัตกรรม

ทางการพยาบาลท่ีผลิต 
≥ 2 

เรื่อง/ป 

ห ลั ก ฐ า น ข อ ง อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ / ห รื อ 

นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีมีอยูจริง 

 

 ตัวชี้วัดท่ีควรเลือกมาพัฒนา/เทียบกับหนวยงานท่ีมีลักษณะเดียวกันของบริการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต 
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ตัวช้ีวัดบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของ โรงพยาบาล........ 

 

No. ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 2558-2562 

เปาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

พยาบาลในภาพรวม 

 

            

1 อัตราอุบัติการณการรักษาพยาบาลผูปวย

ผิดคนมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป 

0             

2 drug administration error ระดับ E-I 0             

3 จํานวนอุบัติการณผูปวยฆาตัวตายสําเร็จ 0             

4 จํานวนอุบัติการณผูปวยหลบหนีสําเร็จ 0             

5 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บจาก

พฤติกรรมรุนแรง มีความรุนแรงระดับ E 

ข้ึนไป 

0             

6 จํานวนอุบัติการณผูปวยมี

ภาวะแทรกซอนจากการผูกยึด 

0             

7 จํานวนผูปวยบาดเจ็บจากการพลัดตกหก

ลมมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป 

0             

8 จํานวนอุบัติการณผูปวยทําลายทรัพยสิน

มีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป 

0             

9   อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล x±3SD             

10 รอยละของผูใชบริการท่ีมาติดตามการ

รักษาตามนัด (งานบริการผูปวยนอก)   

80%             

11 อัตราการกลับเขารักษาซํ้าภายใน 28 วัน 

โดยไมไดวางแผนลวงหนา   

ลดลงป

ละ 10% 

            

12 อัตราอุบัติการณผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน

กลับมารักษาซํ้าภายใน 48 ชั่วโมง 

ลดลงป

ละ 10% 

            

13 การรองเรียนของผูใชบริการ 
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No. ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 2558-2562 

เปาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

13.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผูใชบริการ 

0             

13.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

บริการ 

0             

14 อัตราภาวะแทรกซอนจากการรักษาดวย

ไฟฟา 

0             

15 รอยละผูปวยจิตเวชซับซอนไดรับการดูแล

ตอเนื่องภายใน 3 วัน หลังจําหนาย(งาน

บริการจิเวชชุมชน) 

100%             

 มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

             

1 รอยละของหนวยงานท่ีมีผลิตภาพ 

(productivity) ไดตามเกณฑ 

≥ 80%             

2 รอยละของหนวยบริการท่ีมียา/เวชภัณฑ/

อุปกรณการแพทยท่ีหมดอายุ 

             

3 รอยละของความสมบูรณของเวชระเบียน

บันทึกทางการพยาบาล (เกณฑของ 

สป.สช จิตเวช) 

             

4 รอยละของระยะเวลาเฉลี่ยในการคัด

กรองผูท่ีมาใชบริการในงานผูปวยนอก 

ลดลง 

10% 

            

5 รอยละของผูปวยจิตเวชฉุกเฉินไดพบ

แพทยภายในเวลาท่ีกําหนด (≥30 นาที) 

≥ 80%           เวลาท่ี

กําหนด 28 

นาที 

 (ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย)              

6 ระยะวันนอนเฉลี่ยของผูปวยหนัก (ถามี)              
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No. ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 2558-2562 

เปาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

 มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล        

1 รอยละของพยาบาลท่ีมีสมรรถนะตาม

เกณฑท่ีกําหนด(ทางการพยาบาลตาม

ความตองการพัฒนาของหนวยงาน เชน 

Excellence ฯลฯ) (ถามี) 

≥ 80%             

2 รอยละของพยาบาลในความรับผิดชอบ

ขององคกรพยาบาลไดรับการอบรม

เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ เฉลี่ย อยาง

นอย 10 วัน/คน/ป 

100%             

3 รอยละของบุคลากรทางพยาบาลไดรับ

การฟนฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤต

ทางจิตเวชและชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

100%             

4 จํานวนอุบัติการณบุคลากรทางการ

พยาบาลถูกผูปวยทําราย 

0             

5 จํานวนอุบัติการณของการเกิดอุบัติเหตุ

จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

0             
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แนวทางการบันทกึเวชระเบยีนผูปวยใน : Nurses note 

 

เอกสารที่ใชประเมนิ 

                 เอกสารบันทกึการใหการพยาบาล  เอกสารบันทกึสัญญาณชีพ  เอกสารบันทกึการใหยา 

 

รายละเอยีดการบันทึก 

                 1.  การประเมนิผูปวย เพื่อใหไดขอมูล ปญหา/ ความตองการที่ครอบคลุมทัง้ดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและการเรยีนรูของผูปวยประกอบดวยอาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล  ประวัตกิาร

เจ็บปวยในอดตีและปจจุบัน  ประวตักิารใชสารเสพตดิ  การแพยา  การตรวจสภาพรางกายและจิตใจ  

การคัดกรองปญหาสุขภาพจติตามสภาพปญหาของผูปวยดวยแบบประเมนิทางจติเวช 

                 2.  การบันทกึการใหยา  สารน้ํา  ฟอรมปรอท  และการบันทกึ intake / output ใน

แบบฟอรมใหตรงตามวัน  และเวลาที่ใหผูปวยถูกตองครบถวนตามคําสั่งการรักษา  

                 3.  การวนิจิฉัยทางการพยาบาล และขอมูลสนับสนุนการวนิจิฉัยทางการพยาบาล ที่

สอดคลองและครอบคลุมกับสภาพปญหาของผูปวย  

                 4.  กจิกรรมการพยาบาลที่สอดคลองกบัปญหาและความตองการของผูปวยเชน การ

ตรวจวัดสัญญาณชีพ การบริหารยา  การสังเกตอาการ  การจัดทา  การใหสารละลายทางหลอดเลอืด

ดํา  นอนไมหลับ  การดูแลใหไดรับน้ํา อาหาร การพักผอน การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด  การ

จัดสิ่งแวดลอม การจัดกจิกรรมและ การบําบัดทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับปญหาของผูปวย  

5.  การประเมนิปฎกิรยิาตอบสนองภายหลังการใหการพยาบาลทันทหีรอืในเวลาที่กําหนด 

และอยางตอเนื่องตามลําดับเหตุการณ เพื่อวเิคราะหความถูกตองของขอวนิจิฉัยทางการพยาบาล ความ

เปนไปไดของเปาหมายและความเหมาะสมของแผนการพยาบาลตลอดเวลา โดยระบุเวลาที่ชัดเจน และ                   

มกีารบันทกึทางการพยาบาล ในสวนของการประเมนิผลหลังการใหการพยาบาลที่  สอดคลองกับการ

วางแผนการพยาบาลและกจิกรรมทางการพยาบาล      

                  6.  การบันทกึทางการพยาบาลอยางตอเนื่องครบถวนตามวันที่ผูปวยนอนรักษาใน

โรงพยาบาล  เชน 1-3 วันแรกใหบันทกึทุกเวร หลังจากนัน้บันทกึทุกวันจนกระทั่งผูปวยจําหนาย และ

บันทกึทุกครัง้ที่ผูปวยมอีาการเปลี่ยนแปลง       

                  7. มกีารลงนาม และวันเดอืนปและเวลา ที่รับทราบคําสั่งการรักษาของแพทย  

                  8. ลายมอืช่ือพยาบาลที่สามารถสื่อถงึเจาของรายมอืช่ือได  

                  9.  เตรยีมความพรอมผูปวยและญาตกิอนจําหนายที่สอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของผูปวย การประเมนิและสรุปผลการพยาบาลผูปวยกอนจําหนาย เชนคําแนะนํากอนกลับบาน  

การดูแลตอเนื่อง 

                    

หมายเหตุ  บันทกึที่บันทกึโดยนักศกึษาพยาบาลตองมรีายมอืช่ือของพยาบาลเจาของเวรลงลายมอืชื่อ           

กํากับ  
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การแตงกายของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการพยาบาลและการผดุงครรภ   พ.ศ.  2562 
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นโยบายสภาการพยาบาลในการสงเสริมจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพพยาบาล 
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การใชคํานําหนาช่ือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 
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นโยบายสนับสนุนการใชยาอยางสมเหตุผลในวิชาชีพพยาบาล 
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นโยบายช่ัวโมงการทํางานของพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 
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นโยบายเกี่ยวกับกําลังคนในทีมการพยาบาล 
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ใบรับรองการรักษาพยาบาล 
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นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ระเบียบ ก.พ.วาดวยเงินเพ่ิมวิชาชีพเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 2552 
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ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง  มาตรฐานการผดุงครรภ  พ.ศ.  2562 
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ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง  มาตรฐานการพยาบาล  พ.ศ. 2562 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

วาดวยบุคคลซ่ึงชวยเหลือดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในความควบคุมของ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2553 
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ขอบเขตและสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง สาขาตางๆ 
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ประกาศสภาการพยาบาล 

เร่ือง สมรรถนะหลักของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทาง 

การพยาบาลและผดุงครรภ และการพยาบาล31เฉพาะ31ทางสาขาพยาบาลศาสตร 
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คําประกาศสิทธิและขอพึงปฏิบัติของผูปวย 
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ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หามมิใหยา Diclofenac ชนิดฉีด 

 

 
 


	จำนวนพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
	แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
	จำนวนพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลมี   
	สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด
	จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
	เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
	อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี  
	จำนวนการพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/
	     บรรยากาศการทำงานของพยาบาล
	บรรยากาศการทำงานของพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ตัวชี้วัด
	มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
	จำนวนแผนงาน/โครงการ
	ที่บรรลุตามเป้าหมาย

	มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ


	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	    สำเร็จ

	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	จำนวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ
	(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ) 
	จำนวนผู้ป่วยที่กลับเข้ารับการ
	รักษาซ้ำด้วยโรค/อาการเดิม
	ภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย
	โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
	ในเดือนก่อนหน้านั้น
	จำนวนผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
	จำนวนผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมด
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ
	4.2 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ


	จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้
	รับการแก้ไข/ตอบกลับ 
	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
	            ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

	ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
	ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	จำนวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
	เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
	อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี  
	จำนวนการพยาบาลทั้งหมด
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
	จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/
	     บรรยากาศการทำงานของพยาบาล

	บรรยากาศการทำงานของพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ตัวชี้วัด
	มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
	จำนวนแผนงาน/โครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย
	จำนวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

	มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ


	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	จากการรักษาด้วยไฟฟ้า  
	จำนวนผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด 
	และเตรียมความพร้อม
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	3.2 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ



	ทางการพยาบาล
	จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้
	รับการแก้ไข/ตอบกลับ
	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
	 ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

	ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
	ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล

	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม


	  ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด  สิทธิของผู้ใช้บริการ
	  ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม   บริการของบุคลากรทางการพยาบาล
	ตรวจสอบจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่จริง

	1.1 อัตราอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคนมีความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป
	แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกลุ่มภารกิจการพยาบาล          7
	นโยบายโรงพยาบาล..........

	แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกลุ่มภารกิจการพยาบาล
	ตัวชี้วัด
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	     3.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

	จำนวนหน่วยบริการพยาบาลที่ใช้ กระบวนการพยาบาล จำนวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	จำนวนพยาบาลที่ได้รับการอบรมเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เฉลี่ยอย่างน้อย 10 วัน/คน/ปีจำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาลผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	จำนวนหน่วยบริการพยาบาลมีฐานข้อมูล   จำเป็นตามมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน      X 100   จำนวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด
	ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	  ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	1.8 จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย   บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	1.9 จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
	   ทำลายทรัพย์สิน

	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	   จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับคำแนะนำ/ ข้อมูลทางด้านสุขภาพเมื่อมารับการตรวจ
	   จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด


	จำนวนผู้ใช้บริการที่มาติดตามการรักษาตามนัด
	จำนวนผู้ใช้บริการที่นัดมาติดตาม
	การรักษาตามนัดทั้งหมด
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด   สิทธิของผู้ใช้บริการ
	   ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล
	  ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
	มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
	ผลิตภาพ (productivity)ของหน่วยงานได้เกณฑ์มาตรฐาน
	จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ

	   จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
	2. จำนวนยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์หมดอายุ
	ร้อยละของเวลาเฉลี่ยในการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการในงานผู้ป่วยนอก
	ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

	จำนวนพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาล
	  โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
	จำนวนพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/    แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
	   จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร

	 จำนวนพยาบาลที่ได้รับการอบรมเกี่ยวข้อง    กับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ยอย่างน้อย     10 วัน/คน/ปี
	 จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
	 จำนวนบุคลากรทางการพยาบาล
	   ที่ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
	   ภาวะวิกฤติทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพ   ขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
	  ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงาน/
	  บรรยากาศการทำงานของบุคลากร  ทางการพยาบาล
	ตัวชี้วัด
	มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
	จำนวนแผนงาน/โครงการ
	ที่บรรลุตามเป้าหมาย  

	มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ


	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	    สำเร็จ

	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	3.2 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ



	ทางการพยาบาล
	จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้
	รับการแก้ไข/ตอบกลับ
	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
	ตัวชี้วัด
	มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
	จำนวนแผนงาน/ โครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย  
	จำนวนแผนงาน/ โครงการทั้งหมด

	มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ


	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
	จำนวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ
	(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ) 
	จำนวนผู้ป่วยที่กลับเข้ารับการ
	รักษาซ้ำด้วยโรค/ อาการเดิม
	ภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย
	โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
	ในเดือนก่อนหน้านั้น
	จำนวนผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
	จำนวนผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมด
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