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คำนิยม
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาเป็นระยะ จนในปัจจุบันที่มี
ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ และความแออัดของผู้ใช้บริการในสถานบริการสุขภาพระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กาหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ขึ้น เพื่อให้สถานบริการ
สุขภาพทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ รวมถึง โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงให้มีการ
พัฒนาบริการ และระบบบริการใน 10สาขาหลักที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งสาขาจิตเวชเป็นหนึ่งในสิบ
สาขาหลักดังกล่าว นอกจากนี้การที่ระบบบริการพยาบาลเป็นระบบที่สาคัญต่อระบบบริการสุขภาพ มีการ
บริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จึงมีความจาเป็นที่ ต้องมีการกาหนดมาตรฐานของระบบ
บริการพยาบาลจิตเวชให้ชัดเจน สอดรับกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกรมวิชาการทางจิตเวช ได้ร่วมมือกับสานักการ
พยาบาล ที่เป็นหน่วยงานส่วนกลาง มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานการพยาบาลโดยตรง ได้ร่วมมือกันพัฒนา
“มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ขึ้น เพื่อให้องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ รวมถึ ง โรงพยาบาลส่ง เสริ มสุ ข ภาพต าบลที่มี การบริ การพยาบาลจิ ตเวชและสุ ขภาพจิ ต ได้ น า
มาตรฐานการพยาบาลฉบับนี้ไปใช้ในการบริการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และผู้มีสุขภาพจิตดี ให้มี ภาวะ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ผมเห็นว่ามาตรฐานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาพรวม
และต่อการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชสนองตอบนโยบายการพั ฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนคนไทย

(นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนิยม
พระราชบัญญั ติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุง ครรภ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 กาหนด
วัตถุประสงค์ให้สภาการพยาบาล ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัด
และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องรักษามาตรฐานของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับดีที่สุดต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ จึง ได้
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อให้หน่วยงานนาไปใช้เป็นมาตรฐานหลักของวิชาชีพ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ต่อไป โดยสภาการพยาบาลได้จัดทาประกาศมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ระดับชาติขึ้นสาหรับสถานบริการสาธารณสุขทั่วไปทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2548
อย่างไรก็ดีปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในสังคมไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงมีความจาเป็นที่
ต้องพัฒนามาตรฐานขึ้น ดังนั้นการที่กรมสุขภาพจิต สานักการพยาบาล สมาคม ชมรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ.
2556 ขึ้น จึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรพยาบาลของสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้นามาตรฐานการพยาบาลฉบับนี้ไปใช้ใน
การให้บริการพยาบาลผู้ป่วย และประชาชนให้มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สภาการพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลจิตเวช
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพจิต
ของผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้ง ผู้ให้บริการ จึงขอแสดงความชื่นชมไว้ใน
โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ)
นายกสภาการพยาบาล

คำนำ
บริก ารพยาบาลเป็น งานหลัก ของบริก ารสุข ภาพที่ ต้อ งให้บ ริก ารที่มีคุณ ภาพ และ
มาตรฐานแก่ก ลุ่ม ผู้มีสุข ภาพดี กลุ่ม เสี่ย ง และกลุ่ม ผู้ ป่ว ยทั้ง ทางกายและทางจิต ด้ว ยเหตุนี้
องค์ก รที ่มีห น้า ที่ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพบริก ารพยาบาล จึง ได้มีก ารกาหนดมาตรฐานการ
พยาบาลอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ทัน ต่อ สถานการณ์ การพัฒนาคุณ ภาพต่า งๆ
สานัก การพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่ว ยงานหนึ่ง ที่มีห น้า ที่โ ดยตรงในการ
กาหนดมาตรฐานการพยาบาล ได้ กาหนดมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลอย่า งต่อ เนื่อ ง
เผยแพร่ใ ห้กับ โรงพยาบาลสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข ทุก แห่ง ฉบับ ล่า สุด คือ ฉบับ ปี พ.ศ.
2550อย่า งไรก็ต าม มาตรฐานการพยาบาล ดัง กล่า วยัง ไม่เ ฉพาะเจาะจงในการบริ ก าร
พยาบาลผู้มีป ัญ หาทางจิต สาหรับ กรมสุข ภาพจิต เองได้กาหนดมาตรฐานการปฏิ บ ัติก าร
พยาบาลจิต เวชและสุข ภาพจิต ขึ้น ในปีพ .ศ. 2553 อีก ทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพ
ระบบบริก ารสุข ภาพจิต และจิต เวช สาหรับ โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป โรงพยาบาล
ชุม ชน และ PCU ในปีพ .ศ. 2553 อย่า งไรก็ต ามมาตรฐานดัง กล่า วยัง ไม่กาหนดเฉพาะด้า น
บริก ารพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิ ต
กรมสุข ภาพจิต จึง ร่ว มมือ กับ สานัก การพยาบาลพัฒ นา มาตรฐานการพยาบาลจิต เวช
และสุขภาพจิ ต ขึ้น โดยใช้ม าตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับ ปี 2550 ของสานัก การ
พยาบาล เป็น กรอบการพัฒ นา และพัฒ นามาจากความร่ว มมือ ของสานัก การพยาบาล กลุ่ม
การพยาบาลของโรงพยาบาล/สถาบัน สัง กัด กรมสุข ภาพจิต ทั ้ง 17 แห่ง และตัว แทน
พยาบาลจากโรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั ่ว ไป โรงพยาบาลชุม ชน และโรงพยาบาล
ส่ง เสริม สุข ภาพตาบล โดยมีก ลุ่ม การพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง เป็น แกนหลัก ใน การ
ประสานงาน มาตรฐานฉบับ นี้ พั ฒนามาจากการประชุมพิจารณาของคณะทางานร่ว มกับ ผู้ที่จ ะ
นามาตรฐานไปใช้ และประชุม ผู้ท รงคุณ วุฒิข องแต่ล ะงานบริก ารพยาบาลจิต เวช รวมทั้ง ผ่า น
ความเห็น ชอบจากองค์ก รพยาบาลได้แ ก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทย
ฯ สมาคมพยาบาลจิต เวช เพื่อ ให้ม าตรฐานฉบับ นี้มีค วามสมบูร ณ์ สามารถนาไปสู่ก ารปฏิบัติ
ได้ในสถานบริก ารสุขภาพทุก ระดับ
กรมสุข ภาพจิต และสานัก การพยาบาล ขอขอบคุณ ผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากองค์ก รวิช าชีพ
จากสถานบริก ารสุข ภาพแต่ล ะระดับ และจากกรมสุข ภาพจิต ที่ใ ห้ข้อ คิด เห็น และร่ว มกัน
ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข องมาตรฐานเล่ม นี ้ รวมทั ้ง ขอขอบคุณ คณะบรรณาธิก าร และ

คณะทางานฯที่พัฒ นามาตรฐานฉบับ นี้จ นสาเร็จ ลุล่ว งไปได้ด้ว ยดี กรมสุข ภาพจิต และสานัก
การพยาบาลหวัง เป็น อย่า งยิ ่ง ว่า มาตรฐานฉบับ นี ้จ ะเป็น ประโยชน์ต ่อ การพัฒ นาบริก าร
พยาบาลงานจิ ตเวชและสุขภาพจิ ต อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่อการให้บ ริการประชาชนต่อไป
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บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง
บทที่ 1
แนวคิดและโครงสร้างของมาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จากสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพจิ ต ของประชาชน ท าให้ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น การบริ ก าร
จิตเวชและสุขภาพจิต จึงได้มีการขยายบริการจากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิสู่โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการปฐมภูมิทาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
จิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ได้ ง่ า ยขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการและ
ความคาดหวังของสังคมและประชาชน ภายใต้หลักการพื้นฐานของวิชาชีพ ซึ่งผดุงไว้ซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานบริการของแต่ละวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ
วิชาชีพ การพยาบาล เป็ น วิชาชีพที่ให้ บ ริการพยาบาล อัน เป็ น บริการหลักของระบบ
สุขภาพ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นการพยาบาลอีกสาขาหนึ่งที่มีการพัฒนามาตรฐานการ
พยาบาลมาเป็นลาดับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยได้จัดทา
มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในปี พ.ศ. 2536 และ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช : คู่มือและเครื่องมือ (ม.ป.ป.) ต่อมากรมสุขภาพจิตได้จัดทามาตรฐานการ
บริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้นในปี พ.ศ.2542 และชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช กรม
สุขภาพจิต ได้จัดทามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้
บุคลากรทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพ รวมทั้งสามารถติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ของสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐาน
ขณะเดี ย วกั น ส านั ก การพยาบาลได้ พั ฒ นาและเผยแพร่ ม าตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ.2550 ให้กับโรงพยาบาลสังกั ดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
มาตรฐานการพยาบาลที่จ าแนกตามสถานที่ที่ให้บริการ โดยมุ่ง เน้ น โรงพยาบาลทางกาย ดั้ง นั้ น
เพื่อให้สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิ ตใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
โดยตรง กรมสุขภาพจิตและสานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทามาตรฐานบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของการ
พัฒนาระบบคุณภาพในปัจจุบัน อันจะตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการมุ่งเน้น
การบริการที่เป็นเลิศ ก้าวทันกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว โดยแนวคิดและหลักการที่สาคัญในการจัดทามาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ใช้หลักเดียวกับการจัดทามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ดัง ต่อไปนี้ (มาตรฐานการพยาบาล
ในโรงพยาบาล, 2550)
1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA)
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549
มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ พ.ศ.2548
กระบวนการพยาบาล
การพยาบาลแบบองค์รวม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2550

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่า
กั บ เกณฑ์ ร างวัลคุณ ภาพของนานาชาติ เป็ น กรอบแนวคิด ในการบริหารจัดการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการทางานและผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน
และประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
เกณฑ์รางวัลนานาชาติดังกล่าว มีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในปี ค.ศ.1987
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอเมริกา โดยให้ชื่อ
ว่า Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
จนปั จ จุ บัน MBNQA ได้รับ การยอมรับ ว่า เป็ น แนวทางในการบริหารองค์กรที่มี
ประสิ ทธิ ผลที่ สุด อาจกล่า วได้ว่ า MBNQA ได้ กลายเป็ น กรอบการบริ หารจั ดการองค์ กรใน
ระดับโลก
ประเทศไทยได้นา MBNQA มาพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award - TQA) เพื่อกระตุ้นให้องค์กรทุกระดับหันมาใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรือบริการของตนเอง ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน
ในภาคราชการจ าเป็ น ต้ อ งมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น กระบวนการท างานและผล
การปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ดังนั้นสานักงาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือของสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กาหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถ
เที ย บเคี ย งกั บ การบริ ห ารจั ด การในระดั บ สากล ตามกรอบของเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
ส่ ว นราชการที่ น าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ งเป็ น กรอบการประเมิ น ระดั บ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ โดยการตรวจประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง (self assessment) ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารของส่วนราชการนั้นๆ ได้รับทราบว่าส่วน
ราชการของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการและเป้ าหมายที่ชัดเจนในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป รวมทั้งให้สามารถส่งมอบคุณค่า
ที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการที่มีการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอื่นๆ โดย
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การนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาไปสู่ความสาเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีป ฏิบัติที่
เป็นเลิศของส่วนราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ นาไปประยุกต์ใช้ให้ประสบ
ผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร
เกณฑ์ คุ ณ ภาพบริหารจั ดการภาครัฐ มีจุ ดมุ่ง หมายเพื่อ ให้ ส่วนราชการต่ า งๆ
สามารถนาไปปรับใช้ได้ หากแต่ส่วนราชการต่างๆ มีภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ไป ดังนั้ น สิ่ง ที่จ ะทาให้เข้าใจถึ ง ส่วนราชการนั้ นๆ และสิ่ง ที่ส่วนราชการนั้น เห็น ว่า มีความสาคัญ
เพื่อให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คือ ลักษณะสาคัญขององค์กร
ลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ร เป็ น การอธิ บ ายภาพรวมของส่ ว นราชการ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ ความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการ
บริหารจัดการการดาเนินการขององค์กรโดยรวม ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่
1) ลักษณะองค์กร
2) ความท้าทายต่อองค์กร
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถอธิบายเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นกระบวนการ และ 2) ส่วนที่เป็นผลลัพธ์
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2.1 ส่วนที่เป็นกระบวนการ
ส่วนที่เป็นกระบวนการ สามารถแบ่งตามลักษณะการปฏิบัติการได้ 3 กลุ่มย่อย
ดังต่อไปนี้
2.1.1 กลุ่มการนาองค์กร ได้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์เหล่านี้ถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเน้นให้เห็นความสาคัญว่าในการนา
องค์กร ผู้บริหารของส่วนราชการต้องกาหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยต้องมีการมุ่งที่ยุทธศาสตร์
และการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า ทั้ง 3 หมวดนี้ มี
ลูกศร 2 ข้าง ซึ่งแสดงว่าทั้ง 3 หมวดนี้ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา
2.1.2 กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
กลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทาให้
การดาเนินงานสาเร็จ และนาไปสู่ผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ ดังจะเห็นได้จาก รูปที่ 1 ว่า
มีลูกศร 2 ข้าง เชื่อมโยงกันอยู่
2.1.3 กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
กลุ่มนี้ส่งผลให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน จากรูปที่ 1 จะเห็นว่ามี
ลูก ศร 2 ข้ า งเชื่ อ มโยงกั บ หมวด 1 การน าองค์ กร ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า ผู้ บ ริ หารของส่ วนราชการ
จาเป็นต้องมีข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ส่วนลูกศร 2 ข้างที่เชื่อมโยงกับหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ แสดงให้เห็นว่าต้องมีการวัด การวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถรายงานผลลัพธ์การดาเนิน การ
ของส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังมีลูกศรใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างหมวด 4 กับหมวดอื่นๆ ทุกหมวด
แสดงให้เห็นว่าในการบริหารจัดการนั้น ต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา
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ลักษณะสาคัญขององค์กร
2.การวางแผน

5.การมุ่งเน้น

เชิงกลยุทธ์

บุคลากร

1. การนาองค์กร

7. ผลลัพธ์

3.การมุ่งเน้น

6. การมุ่งเน้น

ลูกค้า

การปฏิบัติการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
รูปที่ 1 เกณฑ์ 7 หมวดที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ
2.2 ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ได้แก่ หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ส่วนนี้เป็นการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคล้องกับคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล โดยลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดง
การเชื่อ มโยงของกลุ่ม การน าองค์ก รและกลุ่ม ปฏิบัติ การกับ ส่ วนที่ เป็ น ผลลัพ ธ์ และชี้ ให้เ ห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหมวด 1 การนาองค์กรกับหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
แนวคิดที่ 2 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติค รบ 60 ปี
พ.ศ.2549
มาตรฐานโรงพยาบาลจั ดท าครั้ ง แรกโดยแพทย์ สภา ต่ อมากระทรวงสาธารณสุข มี
นโยบายพั ฒนามาตรฐานโรงพยาบาลให้เป็ น มาตรฐานกลางระดับ ชาติ จึง ให้สถาบัน วิจัยระบบ
สาธารณสุ ข และสถาบั น วิ ช าการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคร่ ว มด าเนิ น การและเผยแพร่ ค รั้ ง แรก
ปี พ.ศ.2538 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ จากนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรัดให้บริการทางการแพทย์และ
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สาธารณสุ ข มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพพร้ อ มกั บ พั ฒ นาทุ ก โรงพยาบาลไปสู่ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพ
(Hospital Accreditation) เพื่อ สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจของผู้รับ บริการ (พิรุณ
รัตนวณิช, 2545)
การพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็ นอย่า งยิ่งที่จะต้อ งพั ฒนามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โรงพยาบาล ฉบั บ ล่า สุ ดที่ใช้ ชื่อ ว่า มาตรฐานโรงพยาบาลและบริก ารสุข ภาพ ฉบับ พ.ศ.2549
(สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549) ซึ่งมีเนื้อหาสรุปเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของการจัดการองค์กร ประกอบด้วย
1.1 การนา
1.2 การวางแผนกลยุทธ์
1.3 การมุ่งเน้นผู้ป่วยและสิทธิผู้ป่วย
1.4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
1.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1.6 การจัดการกระบวนการ
ส่วนที่ 2 ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล ประกอบด้วย
2.1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
2.2 การกากับดูแลวิชาชีพ
ส่วนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย
3.1 การดูแลทั่วไป
3.2 การดูแลผู้ป่วย และการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
3.3 การดูแลเฉพาะ
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย
4.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย
4.2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
4.3 ผลด้านการเงิน
4.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล
4.5 ผลด้านประสิทธิผล
4.6 ผลด้านการนาองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
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แนวคิดที่ 3 มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
พ.ศ.2548
สภาการพยาบาล ได้กาหนดมาตรฐานฉบับล่าสุดคือ มาตรฐานบริการการพยาบาลและ
ผดุ ง ครรภ์ ร ะดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละระดั บ ตติ ย ภู มิ และได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2548 (สภาการพยาบาล, 2548) แบ่งเป็น 3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริ ห ารองค์ ก รบริ ก ารการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติก ารพยาบาลและการผดุง ครรภ์ ประกอบด้ วย 5
มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 4 การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและการรายงาน
หมวดที่ 3 มาตรฐานผลลัพธ์การบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย
5 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ความปลอดภั ย จากความเสี่ ย งและภาวะแทรกซ้ อ น
ทางการพยาบาลที่ป้องกันได้
มาตรฐานที่ 2 การบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
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แนวคิดที่ 4 กระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล เป็น กระบวนการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งเป็น ระบบ โดยอาศัย
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบที่จะจัดการกับปัจจัย
นาเข้าก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือ คุณภาพการพยาบาลที่พึงปรารถนา กระบวนการพยาบาลจึงเป็น
พื้นฐานสาคัญสาหรับการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งหลักการของกระบวนการ
พยาบาล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) การประเมิน ปัญหาและความต้องการ 2) การวินิจฉัย
ทางการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏิบัติการพยาบาล 5) การประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาล
แนวคิดที่ 5 การพยาบาลแบบองค์รวม
การพยาบาลแบบองค์ร วม เป็นการพยาบาลที่ดูแลบุคคลเป็นหนึ่งเดียว ผสมผสาน
ระหว่า งร่า งกาย จิตวิญ ญาณ อารมณ์ สัง คม และสิ่ง แวดล้อม มุ่ง ตอบสนองความต้อ งการของ
มนุษย์ในเรื่องภาวะสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวมเป็นส่วนสาคัญของการปฏิบัติการพยาบาล
จึงเป็นกรอบแนวคิดสาคัญของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดของการพยาบาลแบบ
องค์รวม สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. เป็น การพยาบาลที ่ม องคนทั ้ง คน และถือ ว่า บุค คลเป็น หน่ว ยเดีย วที ่ม ีก าร
ผสมผสานระหว่างร่างกาย จิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม ออกมาเป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะไม่มี
คาว่าผู้ป่วยทางกาย หรือผู้ป่วยทางจิตเวช
2. บุคคลเป็นระบบเปิดและเป็นระบบย่อยของระบบอื่น เช่น ครอบครัวหรือชุมชน
ในระบบเปิดมนุษย์จะแสวงหาความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น นั่นคือ มนุษย์มีความสามารถที่จะ
เสาะแสวงหาความรู้ สร้า งปัญ ญา และแนวคิดของตนเองที่จะเลือกกลยุทธ์ในการจัดการแก้ไ ข
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต คนที่มีสุขภาพดี คือ คนที่รู้จักตนเองเป็นอย่างดี รู้ว่าตนเองจะก้าวไป
ทางใด รู้จักจัดระบบระเบียบของตนเอง และมีเป้าหมายในชีวิต
3. เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ และความเชื่อ จะมีผลต่อภาวะสุขภาพ และเป็นปัจจัย
นาที่สามารถทาให้มีความเปลี่ยนแปลงในภาวะสุขภาพได้
4. การมีสุข ภาพและความผาสุกอัน สูง สุด ต้องใช้ทรัพยากรจากแหล่ง ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกของตัวบุคคล
5. ใช้แนวคิดของสุขภาพแบบองค์รวมเป็นพื้นฐาน
6. การพยาบาลมุ่ง ช่วยเหลือบุคคลให้พัฒ นาความสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เพื่อความผาสุกและเพื่อสุขภาพของชีวิต
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จากแนวคิดทั้งหมด สานักการพยาบาลบูรณาการเป็น กรอบแนวคิดของมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550 โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เป็นหลักสาหรับมาตรฐานการบริหารการพยาบาล เนื่องจากเป็นกรอบแนวคิด
ที่มีที่มาจากระบบคุณภาพระดับนานาชาติ ได้ รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าสามารถนาไปปรับใช้
เพื่อ การพัฒนาองค์ก รสู่ความเป็น เลิศ ได้ทั้ง องค์กรธุร กิจอุตสาหกรรม ธุร กิจบริการ การทหาร
การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรประเภทที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร (non-profit organization) ดังได้กล่าวแล้ว ดัง นั้น การบริหารองค์กรพยาบาลเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายองค์กรที่เป็นเลิศ จึงสามารถประยุกต์เกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นกรอบการดาเนินงาน
ได้เช่นกัน ส่วนหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ได้นาอีก 4 แนวคิด คือ มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 มาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและตติย
ภูม ิ กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองค์ร วมมาประกอบกัน เพื่อ สร้า งให้เ กิด
กระบวนการให้บริการพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากการที่มาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ดังนั้น
มาตรฐานการพยาบาลจิต เวชและสุข ภาพจิต จึง กาหนดมาตรฐานบริก ารพยาบาล จานวน 8
มาตรฐานทั้ง มาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการบริการพยาบาล จะส่ง ผลให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในหมวด 7 ดังแผนภาพที่ 1
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ลักษณะสาคัญขององค์กร
มาตรฐานการบริหาร
การพยาบาล

4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

2. การวางแผน
กลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

1. การนาองค์กร
3. การให้ความ
สาคัญกับผู้รับ
บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ
กระบวนการ

มาตรฐานการบริการพยาบาล
 มาตรฐานบริการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ
 กระบวนการพยาบาล
 การพยาบาลแบบองค์รวม

7. ผลลัพธ์

ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้านการพัฒนาองค์กร

การให้การบริการพยาบาล
1. กระบวนการพยาบาล
1.1 การประเมินการพยาบาล
1.2 การวินิจฉัยการพยาบาล
1.3 การวางแผนการพยาบาล
1.4 การปฏิบัติการพยาบาล
1.5 การประเมินผลการพยาบาล
2. การดูแลต่อเนื่อง
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
4. การคุ้มครองสุขภาพ
5. การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
6. การพิทักษ์สิทธิ์
7. การบันทึกทางการพยาบาล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2550

บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง
ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการกาหนดมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิตและสานัก
การพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีข้อตกลงเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1. กาหนดเป็นมาตรฐานระดับสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการ
พยาบาลระดับโรงพยาบาลต่อไป โดยมีเนื้อหาที่กาหนดเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพยาบาลระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
2. กาหนดขอบเขตของมาตรฐานครอบคลุมงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
จาแนกตามลักษณะของงานบริการพยาบาล 8งาน ดังนี้
2.1 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2.2 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
2.3 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
2.4 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
2.5 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
2.6 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
2.7 มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
2.8 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
3. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหน่วยบริการพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย
ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์ก รพยาบาล ให้ป ระยุกต์มาตรฐานการบริหารการพยาบาลของ
องค์กรพยาบาล ในบทที่ 2 เป็นแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล
โครงสร้างของเนื้อหามาตรฐาน
มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ
ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาล
ข. มาตรฐานการบริการพยาบาล
ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาล
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับเพื่อนาไปใช้ในการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการบริการพยาบาล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวัง และตามบริบท
ของแต่ละองค์กร มาตรฐานการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล
ส่วนที่ 2 เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาล
ส่วนที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององค์กรพยาบาล
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บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล เป็นการอธิบายภาพรวมของ องค์กร
พยาบาล สภาพแวดล้อ มในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพัน ธ์กับ หน่ วยงานอื่น ความท้า ทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหาร
จัดการการดาเนินการขององค์กรโดยรวม ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะขององค์กรพยาบาล
2. ความท้าทายขององค์กรพยาบาล
ส่วนที่ 2 เนื้ อ หามาตรฐานการบริ ห ารการพยาบาล เป็ น การก าหนดเนื้ อ หา
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น าเข้ า ในด้ า นโครงสร้ า ง เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและ
กระบวนการบริหารจัดการที่เอื้อให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพตามที่คาดหวัง เนื้อหาของ
มาตรฐานการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ส่วนที่3 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององค์กรพยาบาล
หมายถึงหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการใน PMQA เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล
แสดงถึงมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ของการบริหารการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล เป็นส่วนที่
กรมสุขภาพจิต และสานักการพยาบาล ได้พัฒนาขึ้นโดยนาผลลัพธ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล มากาหนดเป็นตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและเฝ้าระวังคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ครอบคลุมทั้ง ด้า นประสิทธิผลตามพัน ธกิจ คุณ ภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตาม
แนวทางการวัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการ
พยาบาลในภาพรวมขององค์กรพยาบาล ได้กาหนดเป็น 4 มิติ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
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บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง
ข. มาตรฐานการบริการพยาบาล
เป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยบริการพยาบาล ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล
ให้ มี คุ ณ ภาพตามบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ช าชี พ โดยยึ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและครอบครั ว เป็ น
ศูนย์ก ลาง ในส่วนของมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหน่วยบริการพยาบาลภายใต้ความ
รับ ผิด ชอบขององค์ ก รพยาบาลไม่ไ ด้ กาหนดไว้ แต่ทุ ก หน่ ว ยบริก ารพยาบาลสามารถประยุ ก ต์
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลมาใช้ในการบริหารการพยาบาลได้ ตามบริบท
และลักษณะของแต่ละหน่วยบริการ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลกับ
หน่ ว ยบริ ก ารพยาบาลใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั น ดั ง นั้ น เนื้ อ หาของมาตรฐานการบริ ก ารพยาบาล
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาล
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ส่วนที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลเป็นการอธิบายภาพรวมของงาน
บริ ก ารพยาบาล สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ภารกิ จ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
หน่วยงานอื่น ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ ซึ่งเป็น แนวทาง
ที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการดาเนินการของงานบริการพยาบาลโดยรวม ประกอบด้วย 2
หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะของงานบริการพยาบาล
2. การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 เนื้อหามาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล เป็นการกาหนดเนื้อหา
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น าเข้ า ในด้ า นโครงสร้ า ง เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและ
กระบวนการบริหารจัดการที่เอื้อให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพตามที่คาดหวัง เนื้อหาของ
มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
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บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง
ซึ่ ง เนื้ อ หาของมาตรฐานการบริ ห ารงานบริ ก ารพยาบาล สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ จ าก
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาล ดังรายละเอียดในบทที่ 2
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล เป็นกระบวนการดูแลหรือกิจกรรมการ
บริการที่ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการตามบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเนื้อหาของมาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. หัวข้อ มาตรฐาน เป็ น ข้อความที่แ สดงถึง องค์ประกอบหลักของการปฏิบัติการ
พยาบาล ที่ครอบคลุมการปฏิบัติการพยาบาลในทุกๆ ด้านของวิชาชีพการพยาบาล
2. ข้ อ ความมาตรฐาน เป็ น ข้ อ ความที่ ข ยายความหั ว ข้ อ มาตรฐาน และแสดงถึ ง
วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการพยาบาลในประเด็นนั้นๆ
3. แนวทางปฏิบัติ เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
พยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนการนั้น ๆ
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นข้อความที่แสดงถึงผลที่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว หลังจากได้รับการพยาบาลตามแนวทางที่กาหนด
ส่วนที่ 4 เกณฑ์ ชี้ วัด คุ ณภาพการพยาบาล เป็ น ส่ วนที่ใ ช้ แ สดงผลลั พ ธ์ข องการ
บริหารการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล เปรียบได้กับมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ กรมสุขภาพจิต
และสานักการพยาบาลได้พัฒนาขึ้นโดยนาผลลัพธ์ที่คาดหวัง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการบริหาร
การพยาบาล และแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลมากาหนดขึ้ นเป็นตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ ก ารประเมิน คุณ ภาพ เพื่ อ ใช้ในการประเมิน ตนเองและเฝ้า ระวัง คุณ ภาพการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ครอบคลุมทั้ง ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กรตาม
แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) สนั บสนุน ให้ส่วนราชการดาเนิน การประเมินและพัฒนาตนเอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
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บทที่ 2
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับ
ผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวช และผู้บริหารหน่วยงานที่เปิดให้บริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต สามารถนามาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉบับนี้ไปใช้
ในการจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูง สุดตามความคาดหวัง ตามบริบทขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประเมิ น
หน่วยงานตนเองเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อย่าง
ต่อเนื่อ ง และใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์คุณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะขององค์กรพยาบาล ได้แก่
1.1.1 ลักษณะพื้นฐานขององค์กรพยาบาล
1.1.2 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรพยาบาล
1.2 ความท้าทายต่อองค์กรพยาบาล ได้แก่
1.2.1 สภาพการแข่งขัน
1.2.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1.2.3 ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรพยาบาล
2. เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จานวน 7 หมวด
ประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 การนาองค์กร
มาตรฐานที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 3 การจัดทายุทธศาสตร์
มาตรฐานที่ 4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนาไปปฏิบัติ
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หมวดที่ 3

การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศและความรู้
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 7 การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กร
พยาบาล
มาตรฐานที่ 8 การจัดการสารสนเทศและความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 9 ระบบการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานที่ 10 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรทาง
การพยาบาล
มาตรฐานที่ 11 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 12 กระบวนการสร้างคุณค่าทางการพยาบาล
มาตรฐานที่ 13 กระบวนการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาล
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กรพยาบาล
ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 14 ผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กรพยาบาล
3. เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององค์กรพยาบาล ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และมาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาลของแต่ละงาน ซึ่งจะวัดใน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
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ลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล
ลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล คือ ภาพรวมขององค์กรพยาบาล สิ่งสาคัญที่มีผล
ต่อการดาเนินการและความท้าทายที่องค์กรพยาบาลเผชิญอยู่ คือลักษณะสาคัญขององค์กรพยาบาล
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ลักษณะขององค์กรพยาบาลซึ่งประกอบด้วย ลักษณะพื้นฐานของ
องค์กรพยาบาล และความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรพยาบาล 2) ความท้าทายต่อองค์กร
พยาบาล ซึ่งประกอบด้วย สภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผล
การดาเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
I. ลักษณะขององค์กรพยาบาล
องค์ก รพยาบาล จะต้อ งอธิบ ายถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ภารกิ จขององค์ก ร
พยาบาล และความสัมพันธ์ที่สาคัญกับผู้ใช้บริการ ส่วนราชการอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
โดยรวม ดังต่อไปนี้
ก. ลักษณะพื้นฐานขององค์กรพยาบาล
1. องค์กรพยาบาล หมายถึง ภาพรวมของหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ทั้ง หมด ประกอบด้ว ย พยาบาลวิ ชาชี พทั้ ง ระดับ บริหาร และระดั บ ปฏิ บัติก าร รวมทั้ง บุคลากร
ทางการพยาบาลและบุ ค ลากรอื่ น ๆ
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาล
/ผู้รับผิดชอบการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานนั้นๆ
2. องค์กรพยาบาล รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อธารงไว้ซึ่ง
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ รวมทั้ง เป็ น ที่ป รึก ษาและให้ ข้ อเสนอแนะด้ า นการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตแก่ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล และ/หรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
3. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาล คือ หัวหน้าพยาบาลหรือเรียกชื่ ออย่างอื่นตาม
ตาแหน่งของหน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับผู้อานวยการโรงพยาบาล มีประสบการณ์
ด้านการบริหาร และเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ
4. องค์กรพยาบาล กาหนดลักษณะพื้นฐานขององค์กร ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
4.1 วัฒนธรรมขององค์กรพยาบาลที่ครอบคลุมหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตในความรับผิดชอบ
4.2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ขององค์กรพยาบาลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงพยาบาล
4.3 พันธกิจ ขององค์กรพยาบาลที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารและการจัดระบบ
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และกระบวนการพัฒนาขององค์กรพยาบาล
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4.4 ค่ า นิ ย มขององค์ ก รพยาบาล (value) ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ในการ
ให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่สาคัญตามบริบทของหน่วยงาน เช่น
4.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
4.4.2 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and
safety)
4.4.3 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
4.4.4 การทางานเป็นทีม (teamwork)
4.4.5 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
4.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
5. องค์กรพยาบาล กาหนดขอบเขตการบริหารบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ให้ครอบคลุมการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
5.1 การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
5.2 การบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
5.3 การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
5.4 การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
5.5 การบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
5.6 การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
5.7 การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก รพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง อาจมี บ ริ ก ารไม่ ค รบขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ทของ
โรงพยาบาล
6. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดขอบเขต/แนวทางการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่ครอบคลุมในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องใน
ชุมชน ในประเด็นต่อไปนี้
6.1 การกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
6.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
6.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาล
6.4 การจัดการทรัพยากรด้านการจัดการที่สาคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วยอาคาร สถานที่ จุดที่ให้บริการ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกและงบประมาณ
6.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล
6.6 การติ ด ตาม ก ากั บ และประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทาง
การพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.7 การจัดการความปลอดภัย
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6.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล
6.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
6.10 การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้
6.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
7. องค์กรพยาบาล ระบุลักษณะโดยรวมของพยาบาล เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์กรพยาบาล ตามประเด็น ดังต่อไปนี้
7.1 จานวน ช่วงอายุ และวุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่ เช่น ความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและสายงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ
7.3 ข้อก าหนดพิเศษด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับ
การป้องกันและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
8. องค์กรพยาบาล ดาเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญ
ต่องานหลักขององค์กรพยาบาล ประกอบด้วย
8.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
8.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
8.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทาง
การพยาบาล
8.5 กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรพยาบาล
1. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดแผนภู มิ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารการพยาบาล ซึ่ ง ระบุ
หน่ วยบริ ก ารพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิต ในความรับ ผิดชอบ สายการบัง คับ บัญ ชา และสาย
การประสานงานที่เป็นปัจจุบัน
2. องค์กรพยาบาล ระบุหน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน โดยกาหนด
สิ่งที่องค์กรพยาบาลต้องเกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
2.1 ชือ่ หน่วยงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
2.2 ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ งค์ ก รพยาบาลก าหนดร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รอื่ น เช่ น ความรวดเร็ ว และความถู ก ต้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การ
ความเสี่ยง ฯลฯ
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2.3 กลไกการสื่อสารระหว่างองค์กรพยาบาลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เพื่อ
ความร่วมมือในการปรับปรุงองค์กร เช่น การติดต่อระหว่างบุคคล การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดต่อทางทางโทรศัพท์ ฯลฯ
3. องค์ก รพยาบาล ก าหนดกลุ่ม ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารและกลุ่ มผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย รวมถึ ง
เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรพยาบาล
4. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดความต้ อ งการและความคาดหวั ง ที่ ส าคั ญ ของกลุ่ ม
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การได้รับบริการที่ตรงเวลาและรวดเร็ว การได้รับบริการด้วย
พฤติกรรมบริการที่สุภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ฯลฯ
5. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดกลไกการสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รพยาบาลกั บ กลุ่ ม
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการสื่อสารผ่านบุคคล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเอกสาร
และอื่น ๆ
II. ความท้าทายต่อองค์กรพยาบาล
องค์กรพยาบาล ระบุสภาพการแข่ง ขัน ความท้า ทายที่สาคัญเชิง ยุทธศาสตร์ ระบบ
การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรและหน่วยบริการพยาบาล ในความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ก. สภาพการแข่งขัน
1. องค์กรพยาบาล กาหนดลักษณะของสภาพการแข่งขันของการบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 สภาพการแข่ ง ขั น ภายใน โดยการเปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยบริ ก ารพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต อื่นๆที่มีลักษณะการให้บริการชนิดเดียวกันแข่งขันกันในการพัฒนาคุณภาพ
และพฤติกรรมบริการเป็นการยกระดับคุณภาพบริการที่ให้แก่ประชาชน
1.2 สภาพการแข่งขันภายนอก โดยการกาหนดเป้าหมายการให้บริการพยาบาล
จิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ขององค์ ก รพยาบาลสามารถแข่ ง ขั น ในระดั บ ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น เช่ น
ในระดับประเทศ และต่างประเทศ ฯลฯ
1.3 ความก้าวหน้าในการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์กรพยาบาลอื่น โดยการกาหนดทั้งปริมาณ ประเภท และความหลากหลายของบริ การ การ
เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ และความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาล
1.4 จานวนและประเภทของคู่แข่งขันที่สาคัญต่อองค์กรพยาบาล
1.5 ประเด็นสาคัญที่ต้องการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ รวมทั้งผลการดาเนินงาน
ขององค์กรพยาบาลในประเด็นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรพยาบาลอื่นที่เป็นคู่แข่งขัน
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2. องค์กรพยาบาล ระบุปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรพยาบาลประสบความสาเร็จ เมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นหรือประเทศอื่น เช่น คุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่ดีกว่า
ค่าบริการที่ถูกกว่า การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
3. องค์ ก รพยาบาล ระบุปั จจัย แวดล้ อมที่เปลี่ย นแปลงไป ซึ่ ง มี ผลต่อสภาวะการ
แข่ ง ขั น ขององค์ ก รพยาบาล เช่ น นโยบายของรั ฐ บาล อั ต ราค่ า จ้ า งพยาบาลของภาคเอกชนที่
สูงกว่า ฯลฯ
4. องค์กรพยาบาล กาหนดแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking) และเชิง
การแข่งขัน (comparison) ด้านกระบวนการทางานและผลการดาเนินงาน ระหว่างองค์กรพยาบาลที่
เป็นคู่แข่งขันทั้งในและนอกองค์กร
5. องค์กรพยาบาล กาหนดแหล่งข้อมูลการเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ ภายใน
กลุ่มส่วนราชการด้วยกัน หรือกับองค์กรอื่น ๆ
6. องค์กรพยาบาล ระบุข้อจากัดในการหาข้ อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันกับ
องค์กรพยาบาลอื่นๆ เช่น คู่แข่งไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. องค์กรพยาบาล กาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenges) ซึ่ง
ความท้าทายดังกล่าวไม่ใช่งานประจาที่มีมาตรฐานและขั้นตอนอยู่เดิม แต่เป็นความกดดันต่างๆ ที่มี
ผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวในอนาคตขององค์กรพยาบาล รวมถึงเป็นจุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ที่ส่วนใหญ่มาจากความกดดันจากภายนอก ด้วยการกาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ความท้าทายตามภารกิจ เช่น การบริการเชิงรุกในชุมชน การลดต้นทุนด้าน
การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แต่คงมีระดับคุณภาพที่ดี การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ระดับกรม ฯลฯ
1.2 ความท้ า ทายด้ า นปฏิ บั ติ ก าร เช่ น การเข้ า ถึ ง บริ ก ารพยาบาล การลด
ระยะเวลารอคอย การลดจานวนวันนอนโรงพยาบาล การประกันความเสี่ยง ฯลฯ
1.3 ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ส่งเสริมค่านิยมองค์กร การธารง
รักษาบุคลากรทางการพยาบาล การเสริมสร้างบรรยากาศองค์กร ฯลฯ
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรพยาบาล
1. องค์กรพยาบาล กาหนดแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ด้วยการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน โดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพในระบบต่ า งๆ เช่ น The
International Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality Award
(HNQA), Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award
(PMQA), Nursing Quality Assurance (QA) ฯลฯ
2. องค์กรพยาบาล กาหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทางาน
หลั ก อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การวั ด จากจุ ด คุ้ ม ทุ น การวั ด ความพึ ง พอใจ/ความไม่ พึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่าย โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ ฯลฯ
3. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดแนวทางในการเรีย นรู้ แ ละแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management)
การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่าง ๆ
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มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
มาตรฐานที่ 1 การนาองค์กร
ผู้บริหารองค์กรพยาบาล กาหนดทิศทางและขอบเขตการบริหารการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตชัดเจน มีการกากับดูแลตนเองที่ดี มีการทบทวนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และพยาบาลทุกหน่วยงานและทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบกาหนดและนาไปปฏิบัติ
ก. การกาหนดทิศทางขององค์กรพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้บ ริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาล เป็น ผู้น าในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศ น์
พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง และวิธีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยการมี
ส่วนร่วมของพยาบาลทั่วทั้งองค์กร
2. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รพยาบาล ร่ ว มกั บ พยาบาลก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและมีสาระสาคัญที่แสดงถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลในอนาคต ทั้งด้านการบริหารจัดการและการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รพยาบาลร่ ว มกั บ พยาบาล ก าหนดพั น ธกิ จ ขององค์ ก รที่ มี
ความเป็นปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การบริหารการพยาบาลที่ตอบสนองวิสัยทัศ น์ โดยยึดค่า นิ ยมหลักของ
องค์กรพยาบาล
3.2 การจั ดระบบบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และขอบเขตหน้ า ที่
ความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล
3.3 กระบวนการพั ฒ นาตนเองขององค์ ก รพยาบาลและการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการพัฒนาของโรงพยาบาล
3.4 การเกื้ อ กู ล องค์ ก รในชุ ม ชนและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมถึ ง
การเกื้อกูลวิชาชีพการพยาบาล
4. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล กาหนดผลการดาเนินงานขององค์กร โดยคานึงถึงความ
ต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการยึดหลักความโปร่งใสและ
ความชัดเจน รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
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5. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รพยาบาล ก าหนดกลไกการสื่ อ สารสองทิ ศ ทาง (two-ways
communication) เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญได้รับทราบและ
เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง นาไปปฏิบัติได้ รวมทั้งสามารถให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
6. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล กาหนดวิธีการเสริมสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้ออานวย
ให้ เ กิ ดการกระจายอ านาจการตั ด สิน ใจ การสร้ า งนวั ต กรรม ความคล่ อ งตัว ในการปฏิบั ติ ง าน
การเรียนรู้ในระดับองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ บุคลากรทางการพยาบาลทางาน
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์ก รพยาบาล มีวิสัยทัศ น์ พัน ธกิจ ค่า นิ ยม ทิศทาง และผลการดาเนิ น งาน
ที่คาดหวัง โดยพยาบาลทุกระดับมีส่วนร่วมในการกาหนด
2. พยาบาลทุกระดับ รับรู้และเข้าใจพันธกิจและทิศทางขององค์กรพยาบาล
3. พยาบาลทุกระดับ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ขององค์กรพยาบาล
ข. การกากับดูแลตนเองที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล มีระบบการจัดการที่ก่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในองค์กรพยาบาล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (good governance) ในการบริหาร เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการดาเนินงานและปกป้องผลประโยชน์ของโรงพยาบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลให้ เ ป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บของ
โรงพยาบาลและขององค์กรพยาบาล
1.2 ติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาล ทั้ง ระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
1.3 ควบคุมกากับด้านการเงินและงบประมาณที่ได้รับ ให้มีการใช้จ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ เกิดประโยชน์คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
หน่ วยบริก ารในความรั บ ผิด ชอบขององค์ กรพยาบาล มี ก ารก ากั บ ดูแ ลตนเองที่ ดี
ให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง ด้ า นการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ด้ า นการเงิ น และการปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานที่กาหนด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. การทบทวนผลการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้บ ริหารองค์ก รพยาบาล กาหนดระบบในการทบทวนผลการดาเนิ น งานของ
องค์กรอย่างสม่าเสมอและทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ในทุกระดับ โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้า นความสาเร็จขององค์กร เช่น การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ในทุกหน่ วย
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การใช้เวลาตามกรอบเวลา ผลผลิต ผลงานเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ฯลฯ
1.2 ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเทียบเคียงคุณภาพ (benchmarking)
ด้วยการเปรียบเทียบความสาเร็จการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่นๆ
1.3 ความก้าวหน้าตามเป้าประสงค์ การปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ และเป้าหมาย
ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและภายนอกองค์กรพยาบาล
1.4 ความสามารถขององค์กรพยาบาลในการตอบสนองต่อความต้องการและ
บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ตามการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก ร ตามสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนไป ฯลฯ
2. ผู้บ ริห ารองค์ก รพยาบาลร่ว มกับ พยาบาล กาหนดตั วชี้วั ดที่ส าคัญ ครอบคลุ ม
ทั้ ง ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต
ด้า นประสิทธิภาพของการปฏิบัติก ารพยาบาล และด้า นการพัฒนาองค์กรพยาบาล ที่จะต้องมี
กาหนดเวลาการทบทวนเป็นประจาไว้อย่างชัดเจน
3. ผู้บ ริหารองค์กรพยาบาล กาหนดระบบการประเมินผลการพยาบาลทุกระดับ
เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
4. ผู้บ ริหารองค์ก รพยาบาล น าผลการทบทวนผลการดาเนิ น งานขององค์กรมา
จัดลาดับความสาคัญ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด รวมทั้งใช้โอกาส
ดังกล่าวในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลนาไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาล มี ก ารทบทวนผลการด าเนิ น งานอย่ า งสม่ าเสมอ และทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด
อุบัติการณ์ ที่มีผลต่อความสาเร็จ ความสามารถในการแข่ง ขัน ความก้าวหน้าตามเป้าประสงค์ และ
ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
2. พยาบาล นาผลการทบทวนผลการดาเนิน งานและผลการประเมินตามตัวชี้วัด
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 2

ความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ ก รพยาบาล แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะทั้ ง กรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน มี
ผลกระทบต่อสังคมและสร้างความวิตกกังวลต่อสาธารณะ ด้วยการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างมี
จริยธรรม และให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สาคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ก. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการซึ่ ง มี บ ทบาทในการ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ ของผู้ ใช้ บ ริก ารและผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสีย โดยคณะกรรมการมีห น้ า ที่อ ย่ า งอิส ระใน
การหาข้อมูล วิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรพยาบาล
2. องค์กรพยาบาล เฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีที่การปฏิบัติงานของ
หน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้สร้างผลกระทบและสร้างความวิตกกังวลต่อสาธารณะ
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งนาผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3. องค์กรพยาบาล วางแผน ตั้งเป้าหมาย และกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ เพื่อให้มีการ
ปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนด ลดความเสี่ ย ง และผลกระทบทางลบที่ ส ร้า งความวิ ต กกัง วลต่ อ
สาธารณะ กาหนดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก เช่น กิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย
จิตเวชในสังคม ฯลฯ
4. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดกระบ วนการปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง ก าหนด
แนวทางการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และกรณีต่างๆ ที่เป็นผลกระทบทางลบ และสร้างความ
วิ ต กกั ง วลต่ อ สาธารณะ อั น เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของหน่ ว ยบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและ
สุขภาพจิตไว้ล่วงหน้า
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5. องค์ ก รพยาบาล ประเมิ น แนวโน้ ม ของสภาวการณ์ ต่ า งๆ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบ
ทางลบและสร้างความวิตกกังวลต่อสาธารณะ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานขององค์กรพยาบาล
และหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งเชิงรับ และเชิง รุกอย่างต่อเนื่อง ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
5.1 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2 การปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริก าร
สุขภาพ
5.3 ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาล มีการเฝ้า ระวัง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ บริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. พยาบาล มีการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขความเสี่ยงและ
กรณีต่างๆ ที่เป็นผลกระทบและสร้างความวิตกกังวลต่อสาธารณะ
3. พยาบาล ประเมินแนวโน้มของสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบทางลบและ
สร้างความวิตกกังวลต่อสาธารณะทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างต่อเนื่อง
ข. การดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล ดาเนินงานด้านจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1.1 ก าหนดแนวทางการปฏิ บัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพของ
พยาบาล
1.2 ติดตามตรวจสอบพยาบาล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
1.3 จัดการข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของพยาบาลอย่า งรวดเร็วและทัน ต่อ
เหตุการณ์
1.4 นาผลการติดตาม ตรวจสอบและข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของพยาบาล
มาปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมบริการและการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาล ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นกฎหมาย ด้ า นจริ ย ธรรม
และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พยาบาลปรั บ ปรุง และพัฒ นาพฤติ กรรมบริการตามข้อร้ องเรีย น และผลการ
ประเมินด้านจริยธรรม
ค. การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สาคัญ
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล มีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม ด้วยการจัดกิจกรรม
และการสนับสนุนชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สาคัญเพื่อให้การสนับสนุนแก่ชุมชน
1.2 กาหนดระบบและวิธีการสนับสนุนและเสริมสร้า งความเข้มแข็งแก่ ชุมชน
เชิงรุก ทั้งด้านทรัพยากรและวิชาการที่จาเป็น
1.3 ประสานและสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รในชุ ม ชนและองค์ ก รอื่ น ๆ
เพื่อจัดให้มีบริการชุมชน ที่ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
1.4 ประเมิ น ผลการให้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก รในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
นาผลการประเมินมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อกาหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนแก่ชุมชน
ตามความจาเป็น
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ชุมชนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนด้านจิตเวชและสุขภาพจิตจากองค์กรพยาบาล
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
มาตรฐานที่ 3

การจัดทายุทธศาสตร์

องค์ก รพยาบาล ก าหนดกระบวนการจั ด ทาแผนเชิ ง ยุท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการกาหนดผลการดาเนินการโดยรวม
และความสาเร็จในอนาคต
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ก. กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล วางแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพยาบาล โดยด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1.1 ก าหนดแนวทางจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพยาบาล โดยการมี
ส่วนร่วมของพยาบาล รวมทั้งนาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบเป็นข้อมูลในการ
วางแผน
1.2 จั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ ในการพั ฒนาคุณ ภาพการพยาบาลที่ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์กรพยาบาล
1.3 กาหนดกิจ กรรม เป้ าประสงค์ระยะยาว ระยะสั้น กรอบเวลาที่ใช้ในการ
วางแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการระบุเหตุผลที่กาหนดกรอบเวลาดังกล่าวไว้
ชัดเจน
1.4 ใช้รูปแบบต่างๆที่ทาให้มองเห็นภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
และจัดสรรทรัพยากร เช่น swot analysis ในการพยากรณ์ คาดคะเนทางเลือก และหรือแนวทาง
อื่นๆ
2. องค์กรพยาบาล วิเคราะห์ปัจจัยตามลักษณะเฉพาะขององค์กรพยาบาลและของ
โรงพยาบาล รวมถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์กรพยาบาลและของโรงพยาบาล
มาใช้ประกอบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
2.2 ปัญหาด้านจิตเวชและสุขภาพจิตของพื้นที่และปัญหาสาธารณสุข
2.3 ความต้อ งการ ความคาดหวั ง ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวของผู้ใ ช้บ ริ การ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งของส่วนราชการหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สภาพการแข่งขันและความสามารถขององค์กรพยาบาลเมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งสถานภาพและความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเปรียบเทียบ
2.5 นวัตกรรมและการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ ทางด้า นเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ
สังคม และอื่นๆ ที่มีผลต่อบริการและการดาเนินงานขององค์กรพยาบาลทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก
2.6 ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆขององค์กรพยาบาล และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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2.7 โอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับบริการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต หรือกิจกรรมที่สาคัญกว่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 ความเสี่ ย งทางด้ า นการเงิ น สั ง คม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
กฎหมาย ข้อบังคับและด้านอื่น ๆ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาล มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาล
2. แผนยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาลขององค์ กรพยาบาล ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ และนโยบายขององค์กรพยาบาล
3. แผนยุ ทธศาสตร์ ข ององค์ก รพยาบาล มี เ ป้ า ประสงค์ ร ะยะสั้น และระยะยาวที่
ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ของพื้ น ที่ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
สภาพการแข่งขัน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ความเสี่ยงทางด้า นการเงิน สัง คม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบังคับ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาล
ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตัวชี้วัดสาคัญ
และมีกรอบเวลาชัดเจน
1.2 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์ กร
พยาบาล และทาให้เกิดความสมดุลต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
1.3 ระบุ ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของเป้ า ประสงค์ ต ามสภาพปั ญ หาและ
ความต้องการเร่งด่วน
1.4 ระบุการจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์สอดคล้องกับความท้าทาย
ขององค์ ก รพยาบาล ทั้ ง สภาพการแข่ ง ขั น ภายใน สภาพการแข่ ง ขั น ภายนอก ขนาด และการ
เจริญเติบโตของการให้ บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน
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บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ทธศาสตร์ข ององค์ กรพยาบาล ประกอบด้ ว ย เป้ า ประสงค์
ระยะสั้น ระยะยาว ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกรอบเวลา
2 เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ทธศาสตร์แ ละกลยุ ทธ์ ข ององค์ ก รพยาบาล มี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ ตามสภาพปั ญ หา ความต้องการเร่ ง ด่วน ความท้า ทายขององค์กรพยาบาล สภาพ
การแข่งขันภายใน สภาพการแข่งขันภายนอก และความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มาตรฐานที่ 4

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนาไปปฏิบัติ

องค์กรพยาบาล แปลงเป้า หมายเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลักของ
ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง และมีการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตตามตัวชี้วัด
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดแผนเพื่อนาไปปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล จัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ขององค์ ก รพยาบาล สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์
2. องค์ ก รพยาบาล จั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ส ามารถน าแผน
ไปปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดและเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
3. องค์กรพยาบาล ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องและทันเหตุการณ์กับ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งด้านการให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
4. องค์กรพยาบาล กาหนดแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ครอบคลุมบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ
5. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดตัว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานหลั ก ด้ า นบริ ก ารพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตที่สาคัญ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สาคัญของแผนและครอบคลุม ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด เพื่อใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน
6. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดวิ ธี ก ารวั ด ผลส าเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารโดยรวมไว้
อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
7. องค์กรพยาบาล กาหนดกลไกการสื่อสารแผนปฏิบัติการไปยัง บุคลากรทางการ
พยาบาลทุกระดับอย่างทั่วถึง
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บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. แผนปฏิบัติก ารเพื่อพัฒนาคุณ ภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ของ
องค์ ก รพยาบาล สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ ทั้ ง ด้ า นการ
ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ตัวชี้ วัด ผลการด าเนิ น งานหลั กด้ า นการพยาบาลที่ สาคั ญ ขององค์ก รพยาบาล
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สาคัญของแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
3. พยาบาล ได้รับการสื่อสารและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์กรพยาบาล
ก. การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล มี ก ารคาดการณ์ ผ ลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การพยาบาลตามกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวไว้ล่วงหน้า ด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการคาดการณ์ผลการดาเนินงาน และมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใน
ส่วนที่พบว่ามีปัญหาอย่างทันเหตุการณ์
2. องค์กรพยาบาล ประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้กับ
สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1. เป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.3 ผลการดาเนินงานที่คาดไว้ของคู่แข่ง
2.3 เกณฑ์เปรียบเทียบที่สาคัญขององค์กรพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. แผนปฏิบัติก ารเพื่อพัฒนาคุณ ภาพบริการพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิต ของ
องค์กรพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพปัญหาและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผลการดาเนิ น งานขององค์กรพยาบาล มีการน าไปเปรียบเทียบกับ เป้ า หมาย
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานของคู่แข่ง และเกณฑ์เปรียบเทียบที่สาคัญ
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บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐานที่ 5

ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์กรพยาบาล เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการสารวจและ
รับฟัง ความต้องการ/ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตตอบสนองผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากที่สุด
ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ ว ย
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ และกลุ่มที่ต้องการ
มุ่งเน้นเพื่อให้บริการได้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการ โดยการจาแนกตามลักษณะประชากร
พฤติกรรมการใช้บริการ ปัญหาสุขภาพ หรือปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.2 กาหนดผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่พึงมี หรืออาจจะมีและ/หรือ
เพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือข้อบังคับใหม่ เช่น กลุ่ม
ประกั น สุข ภาพ กลุ่ม ประกั น สั ง คม กลุ่ม นั กท่ องเที่ย ว กลุ่ม ชาวต่า งชาติ ฯลฯ เพื่ อน าข้ อ มูล มา
ประกอบการพัฒนาบุคลากร และการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไปในอนาคต
1.3 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการสารวจ รับฟัง เรียนรู้ความต้องการ และความ
คาดหวั ง หลั ก ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม เช่ น การส ารวจความคิ ด เห็ น
การรับฟังข้อร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และทางสื่ออีเลคโทรนิค ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการวางแผนปฏิบัติง านและปรับ ปรุง กระบวนการ รวมถึง การพัฒนาบริ การใหม่ ๆ ทั้ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต
1.4 ทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟัง เรียนรู้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ด้ว ยวิ ธีที่ ห ลากหลาย ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ น าข้ อ คิด เห็ น
ดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. กลุ่ ม ผู้ ใ ช้บ ริ ก าร และผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ที่อ ยู่ ใ นความรั บ ผิด ชอบขององค์ ก ร
พยาบาล ได้รับการจาแนกตามลักษณะประชากร พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยอื่นๆ ตาม
บริบทของโรงพยาบาล
2. องค์กรพยาบาลมีข้อมูลความต้องการและความคาดหวังหลักด้านบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ก รพยาบาล สร้า งความสัมพัน ธ์แ ละศึกษาความพึง พอใจ/ ไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ และนาไปสู่
การกล่าวถึงในทางที่ดี
ก. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการและปั ญ หาของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และส่ ง ผลต่ อ
การมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการดาเนินการดังนี้
1.1 ก าหนดช่ อ งทางต่ า งๆ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ เ สนอ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก
1.2 รวบรวมและวิ เคราะห์ข้ อคิด เห็น และข้ อร้อ งเรี ยนของผู้ใ ช้บ ริ การ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แล้วดาเนินการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมบริการ
ตามข้อร้องเรียนทันที เพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
1.3 กาหนดระบบการให้ข้อมู ล การแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งด้านการเจ็บ ป่วย
สุขภาพ และการบริการแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. องค์กรพยาบาล กาหนดแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลที่ตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย
และพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยในทุกกระบวนการดูแล โดยผู้ ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้อง
ได้รับการดูแลและพิทักษ์สิทธิ ดังต่อไปนี้
2.1 การพิทักษ์สิทธิตามคาประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพ
2.2 การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกลุ่ ม เฉพาะ เช่ น เด็ ก สตรี คนพิ ก าร และ
ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ฯลฯ
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2.3 การพิทักษ์สิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การให้ข้อมูล การถ่ายภาพ ฯลฯ
2.4 การปกป้องจากการถูกทาร้ายร่างกายทั้งจากตนเองและหรือผู้อื่น
2.5 การดูแ ลด้วยการเคารพความเป็ น ส่วนตัว ศักดิ์ศรีของความเป็ น มนุ ษย์
ค่านิยม และความเชื่อส่วนบุคคล
2.6 การดูแลระยะสุดท้า ยของชีวิตด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศ รีของ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การให้ การคงไว้ หรื อ การยุ ติ ก ารรั ก ษา เป็ น ไปอย่ า ง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมาย ความเชื่อ และวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว
3. องค์กรพยาบาล มีกระบวนการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพิทักษ์สิทธิ
ของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
3.1 สนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทใน
การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
3.2 สนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความตระหนักและเคารพใน
สิทธิผู้ป่วย
3.3 ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
3.4 องค์กรพยาบาลสนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยการมี
ส่วนร่วมและติดตามกระบวนการปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์กรพยาบาล มีช่องทางรับ ฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นที่หลากหลายและทั่วถึง
เช่น ตู้รับข้อคิดเห็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ และอื่นๆ ตามบริบทของโรงพยาบาล
2. การบริการพยาบาลและพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล ได้รับ
การปรับปรุงและแก้ไขตามข้อร้องเรียน/ ข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
3. ผู้ใช้บริการ ได้รับข้อมูลและข่าวสารด้านสุขภาพ ตามสภาพปัญหาอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิตามคาประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพ
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิทักษ์สิทธิ
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ข. การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล มีระบบเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีขององค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้
1.1 ก าหนดระบบ และเครื่องมือที่ น่ า เชื่อถื อในการวัดความพึง พอใจ และ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
1.2 ก าหนดระบบการติ ด ตามข้ อ เสนอแนะ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ที่เสี่ยงต่อ ภาพลัก ษณ์ ที่ไม่ดีขององค์กรพยาบาลและของโรงพยาบาล ทั้ง การติดตามอย่า งเป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ
1.3 น าผลการประเมิน ความพึง พอใจ ความไม่พึง พอใจ ข้อร้องเรียน และ
ข้อ เสนอแนะของผู้ ใ ช้บ ริก ารและผู้มี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ยมาใช้ ในการตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทันที รวมทั้งนามาใช้พัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
1.4 กาหนดระบบการตอบกลับข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบข้อมูลและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.5 แสวงหาข้อมูลและใช้ข้ อมูลเชิง เปรียบเทียบในด้า นความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการบริการที่ทาให้เกิด
ความพึงพอใจ แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับองค์กรของตนเอง
1.6 พัฒนาระบบการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์กรพยาบาล มีผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้
2. ข้อคิดเห็นด้านบริการพยาบาลที่ได้จากผู้ใช้บริการ ได้รับการแก้ไขและตอบกลับ
ตามระยะเวลาที่ประเมินและตามการร้องเรียน
3. ข้อคิดเห็นด้านบริการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความรับผิดชอบ
ขององค์กรพยาบาลถูกนาไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศและความรู้
มาตรฐานที่ 7

การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กรพยาบาล

องค์กรพยาบาล วัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมสอดคล้อง
เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศจากผลการ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ก. การวัดผลการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล กาหนดระบบการวัดผลงานขององค์กร ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน และวิธีการคัดเลือก
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญขององค์กรพยาบาล ทั้งด้านการบริหารจัดการและการบริการ
พยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิ ต เพื่ อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติง าน และผลการดาเนิ น งาน
โดยรวมขององค์กรพยาบาล
1.2 รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการวัดผลการดาเนินงานขององค์ กรพยาบาล
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 นาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร
และสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล (innovation) ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการและคุณภาพบริการ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่า
บริการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต
1.4 เลือกข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการเปรียบเทียบกับองค์กรที่
เป็นเลิศ (benchmarking) และการเปรียบเทียบในเชิงแข่งขันกับองค์กรพยาบาลอื่น (comparison)
มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรตนเองและสนับสนุ นให้เกิดนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวั ดผลการดาเนินงานขององค์กร ให้มี ความ
ทันสมัย และมีความไวในการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หรือสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรพยาบาล
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาล มีการปรับปรุงกระบวนการ และคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช และ
สุขภาพจิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2. ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการวัดผลการดาเนินงานขององค์กรพยาบาลถูก
นาไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศและมีการเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน
ข. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล วิเคราะห์ผลการดาเนินการขององค์กร เพื่อนาผลการวิเคราะห์
มาใช้ทบทวนผลการดาเนินงานขององค์กรและนาไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กร เพื่อหาสาเหตุของ
ปั ญ หา ก าหนดลาดั บ ความส าคั ญ ของการใช้ ท รัพ ยากรและทบทวนผลการด าเนิ น งาน วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ประกอบด้วย
1.1.1 การตรวจประเมินแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต
1.1.2 การคาดการณ์ในระดับองค์กรและการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
1.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล
1.2 กาหนดประเด็น การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กรพยาบาลทุก
ประเภท ดังต่อไปนี้
1.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2.2 ข้อมูลด้านการเงินและการตลาด
1.2.3 ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล
1.2.4 ข้อมูลด้านบุคลากรทางการพยาบาล
1.2.5 ข้อมูลการพัฒนาองค์กร
1.2.6 ข้อมูลในการเปรียบเทียบเชิงการแข่งขัน
1.3 กาหนดช่วงเวลาและวิธีการสื่อสารผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
องค์ก รแก่ บุ คลากรทางการพยาบาลทุ ก ระดั บ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อมู ลสนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. หน่วยงานในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล มีการทบทวน วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน องค์กรพยาบาลนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รับทราบผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ขององค์กรพยาบาล
มาตรฐานที่ 8

การจัดการสารสนเทศและความรู้

องค์ก รพยาบาล จั ดการสารสนเทศทางการพยาบาลให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดการความรู้ มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการ
ความรู้ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ
ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล จัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลให้พร้อมใช้งานได้ทั้งภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดฐานข้อมูลที่จาเป็น (minimum data set) ของบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตประกอบด้วย
1.1.1 ฐานข้ อมู ลด้ า นการบริ หาร ได้ แ ก่ การบริ ห ารบุค คล อั ตราการ
ลาออก โอนย้ายของพยาบาล ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ การพัฒนาพยาบาล
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1.2 ฐานข้อมูลด้านบริการ ได้แก่ ปริมาณภาระงาน จานวนผู้ป่วย และ
ผู้ใช้บริการแต่ละประเภท โรคและปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย การบาบัดทางการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต เป็นต้น
1.1.3 ฐานข้อมูลด้านวิชาการ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ฯลฯ
1.1.4 ฐานข้อมูลด้านผลลัพธ์การบริการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต
ได้แก่ ข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด คุณภาพการพยาบาลขององค์กรพยาบาล และจาแนกตามหน่วยงาน
เป็นต้น
1.2 กาหนดระบบบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่ครบถ้วน ไม่
ซ้าซ้อน เป็นหมวดหมู่
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1.3 วิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้อ มู ลและสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
บริหาร การจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
1.4 กาหนดระบบการรายงาน การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศให้กับหน่วย
บริการในความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา และมีรูปแบบที่ง่ายต่อการนาไปใช้
1.5 กาหนดกลไกการสื่อสาร ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูล
2. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ระบบการจั ด การ
สารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ครอบคลุม : เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ในการทางาน ทาให้ได้ข้อมูลเชิงพลวัตรที่ทันสมัย
2.2 รวดเร็ว : จัดระบบฐานข้อมูลที่สามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.3 ถูกต้อง : มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนทาการจัดเก็บและ
ภายหลังการจัดเก็บ
2.4 ทันสมัย : พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมู ลโดยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี
ความทันสมัยพร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีการทาวิจัยและการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
2.5 เชื่อมโยงและบูรณาการ : มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
ติดตามตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
2.6 น่าเชื่อถือ : มีการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบ มีการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือสม่าเสมอ
2.7 เข้าถึงได้ : มีร ะบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
2.8 ตรวจสอบได้ : มีระบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.9 มีความปลอดภัยของข้อมูล : ป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทาลาย หรือ
นาไปใช้ในทางที่ไม่สมควร
2.10 การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศของบุคลากรทางการ
พยาบาลและภาคีเครือข่าย : สร้างระบบการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
3. องค์ก รพยาบาล สนั บสนุ นให้ระบบสารสนเทศมีความคล่องตัว สะดวก และ
ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้ โดยการสนับสนุนด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
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3.1 ซอฟท์แวร์ (software) ให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการให้บริการที่คุ้มทุน
3.2 ฮาร์ดแวร์ (hardware) ให้มีสมรรถนะและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
และอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
3.3 พีเพิลแวร์ (peopleware) ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์กรพยาบาล นาข้อมูลและสารสนเทศทางการพยาบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการ การปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล พัฒนาด้านวิชาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล รวมทั้งการสนับสนุน
องค์กรชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์ก รพยาบาล มีฐานข้อมู ล ที่จาเป็ น ทางการพยาบาล ด้า นการบริหาร และ
ผลลัพธ์การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2. องค์กรพยาบาล มีการพัฒนาด้านการบริหาร ด้านการจัดบริการ และการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศที่ทันสมัย
3. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง
และทันเวลา
4. สารสนเทศขององค์กรพยาบาล มีความครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน สมัย
เชื่อมโยง และบูรณาการ น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงได้ ตรวจสอบได้ ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้ และบุคลากร
ทางการพยาบาลและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5. องค์กรพยาบาล มีความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นผลมาจากการ
นาข้อมูล และสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ข. การจัดการความรู้
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล กาหนดนโยบาย และแผนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง สนับสนุนต่อการบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
2. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาลเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้าง
บรรยากาศ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
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3. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดที ม งานการจั ด การความรู้ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ว างแผน
ดาเนินการและจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
4. องค์กรพยาบาล กาหนดวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ เพื่อก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งด้า นเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง ระยะเวลา กิจกรรม
และอื่น ๆ
5. องค์กรพยาบาล กาหนดกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ ทั้งประเด็นการค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึ งความรู้ การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
6. องค์กรพยาบาล กาหนดวิธีการที่จะทาให้เกิดระบบการจัดการความรู้ และความรู้
ใหม่ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
6.1 ครอบคลุม : เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดเครือข่าย
การทางาน
6.2 รวดเร็ว : สามารถนาความรู้มาใช้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6.3 ถูกต้อง : มีระบบการตรวจสอบความรู้ก่อน และหลังการจัดเก็บ
6.4 ทันสมัย : พัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ทันสมัย พร้อมใช้ประโยชน์ มีการทาวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
6.5 เชื่อมโยง : มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบความรู้ร่วมกัน
6.6 น่าเชื่อถือ : มีการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ มีการปรับปรุงองค์
ความรู้ให้มีความทันสมัย และน่าเชื่อถือ
6.7 เข้าถึงได้ : มีระบบเครือข่ายความรู้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว และเข้าถึง
6.8 ตรวจสอบได้ : มีระบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความรู้ต่างๆ กับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6.9 มีความปลอดภัย : ป้องกันไม่ให้ความรู้และข้อมูลถูกแก้ไข ทาลาย หรือ
นาไปใช้ในทางที่ไม่สมควร
6.10 การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของการพยาบาลทุกระดับ
และภาคีเครือข่าย : สร้างระบบการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ
7. องค์กรพยาบาล กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล ระบบการจัดการความรู้ใน
ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ผลผลิต และผลลัพธ์
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8. องค์ก รพยาบาล กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ในการยกย่อง ชมเชย และให้
รางวัลแก่ บุคคลที่มีพ ฤติกรรมที่พึง ประสงค์ในการสร้า ง ถ่า ยทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็ น
แบบอย่างที่ดี รวมทั้งวิธีการบูรณาการเข้ากับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์กรพยาบาล มีแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. พยาบาล ได้รับทราบระบบการจัดการความรู้ ทั้งในด้าน เนื้ อหา กลุ่มเป้ าหมาย ช่องทาง
ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3. องค์กรพยาบาล มีกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ
4. ระบบการจัดการความรู้ขององค์กรพยาบาล มีความครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง
ทันสมัย เชื่อมโยง น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงได้ ตรวจสอบได้ พยาบาลทุกระดับและภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้
5. พยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ได้รับการยกย่องชมเชย และ
ได้รับรางวัลตามผลงาน
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 9

ระบบการบริหารงานบุคคล

องค์กรพยาบาล กาหนดระบบการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทางานที่เอื้อให้พยาบาล และองค์กรพยาบาลมีผลการ
ดาเนินงานที่ดี
ก. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล จัดทายุทธศาสตร์และแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและ
สอดคล้อ งกับพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร และความต้องการกาลัง คนในปัจจุบัน และ
อนาคต
2. องค์กรพยาบาล จัดระบบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้เกิด
ความร่วมมือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคล่องตัวในการทางาน ให้ อานาจการตัดสินใจ สร้าง
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นวัตกรรม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้า งขวัญและกาลังใจพยาบาล และมี
ความพึงพอใจในการทางานด้วยการกาหนดกลวิธีดงั ต่อไปนี้
2.1 กลวิ ธี ก ารบริ ห ารงานเป็ น แบบกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจ และการ
เสริมสร้างพลังอานาจ (empowerment) แก่พยาบาล
2.2 กลวิธีการส่งเสริมให้พยาบาลมีเอกสิทธิ์และอิสระในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี
2.3 กลวิธีสนับ สนุ นการแก้ไขปั ญหาระหว่า งพยาบาลกับ ทีมสหวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานอื่น กลวิธีดังกล่าวประกอบด้วย
2.3.1 การนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
2.3.2 การก าหนดขั้ น ตอนการประสานบริ ก ารและนวั ต กรรมต่ า งๆ
ระหว่างพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ เพื่อความคล่องตัวในการทางาน
2.3.3 การกาหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการบริหาร
และการบริการรักษาพยาบาลแบบมีส่วนร่วม ทั้งในทีมการพยาบาลและสหวิชาชีพ
2.3.4 การกาหนดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือข้อเสนอแนะ
เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีหลักฐาน
2.3.5 การกาหนดระบบสนับสนุนที่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้พยาบาล
วิชาชีพมีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาการจัดบริการ
3. องค์กรพยาบาล กาหนดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารการพยาบาล และสายการ
บังคับบัญชาในลักษณะแนวราบ (flat organization) หรือให้มีชั้นการบังคับบัญชาน้อยที่สุด และ
เป็นปัจจุบัน ระบุหน่วยงานในความรับผิดชอบชัดเจน
4. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดกฎระเบี ย บต่ า งๆ โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ความต้อ งการพื้น ฐานของบุคคลเพื่อให้พยาบาลยอมรับ เคารพในกฎระเบี ยบ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโดยมีข้อขัดแย้งน้อยที่สุด
5. องค์กรพยาบาล จัดทีมการพยาบาลให้มีความพร้อมในการให้บริการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ด้วยการจัดสรรอัตรากาลังอย่างเป็นระบบ เพียงพอ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ประเมินปริมาณภาระงาน (workload) ความเพียงพอของอัตรากาลัง หรือ
ความต้องการพยาบาลจาแนกตามหน่วยบริการในแต่ละปี
5.2 จัดและกระจายอัตรากาลังพยาบาลให้ทุกหน่วยบริการมีความเพียงพอตาม
ปริมาณภาระงาน โดยคิดสัดส่วนเทียบกับจานวนอัตรากาลังทั้งหมดที่มีอยู่จริง
5.3 จั ด ประเภทพยาบาลในแต่ ล ะหน่ ว ยบริ ก ารพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และ
จิตเวชโดยคานึงถึง
46

บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.3.1 จานวนผู้ป่วย ลักษณะของผู้ป่วยและความรุนแรงตามเกณฑ์การ
จาแนกประเภทผู้ป่วย
5.3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพยาบาล
5.3.3 ความชานาญของพยาบาล
5.3.4 ภาวะความขาดแคลนของพยาบาล
5.3.5 ลักษณะการให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และ
ลักษณะงานของแต่ละหน่วยบริการ
5.4 จัดอัตรากาลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวร มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับการบริการ
อย่างมีคุณ ภาพตามเกณฑ์ ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล โดยพิจารณาถึงสัดส่วนของพยาบาลแต่ละ
ประเภทต่อจานวนผู้ป่วยในการปฏิบัติงานแต่ละรอบเวร อย่างน้อยควรมีอัตรากาลังตามมาตรฐาน
บริการพยาบาล และผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พ.ศ. 2548 ของสภาการพยาบาล
ดังต่อไปนี้
ประเภท
จิตเวช

ชั่งโมงการพยาบาล
ต่อวันนอน
6

สัดส่วน
พยาบาลวิชาชีพ : ผู้ป่วย
1:4

* หมายเหตุ ผู้ป่วยจิตเวชให้ใช้เกณฑ์การจาแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ซึ่งอยู่ในช่วงดาเนินการพัฒนา

5.5 การผสมผสานอัตรากาลัง (staff mix) อาจมี RN : Non RN (RN =
Register Nurse) ได้เป็น 100% : 0 80%:20% 70%:30% 65%:35% หรือ 60%:40% ขึ้นอยู่
กับความซับซ้อนและความรุนแรงของผู้ป่วยที่ต้องการพยาบาล
5.6 ทัก ษะความเชี่ยวชาญ (skill mix) ต้องสนับ สนุ น ให้ พยาบาลวิชาชีพ
มีทักษะเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะทางตามกลุ่มโรค เช่น การพยาบาลโรคจิตเภท การ
พยาบาลโรคจิตจากแอลกอฮอล์ การพยาบาลโรคซึมเศร้า การพยาบาลโรคสมาธิสั้น การพยาบาล
โรคออติสติก ฯลฯ
6. องค์ก รพยาบาล สื่ อ สารการจั ดระบบการบริห ารงานบุค คล และแลกเปลี่ ย น
ความรู้หรือ ทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์กรพยาบาลอย่างทั่ว ถึง เพื่อให้มีการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน
7. องค์กรพยาบาล นาเอาวัฒนธรรมและข้อคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งข้อคิดเห็นของชุมชนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างและปรับปรุงระบบการ
บริหารการพยาบาล เพื่อความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. องค์ ก รพยาบาล มี แ ผนด้า นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ
พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร และความต้องการกาลังคนในปัจจุบันและอนาคต
2. ทีมการพยาบาล มีความพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน
3. พยาบาลทุกคน รับทราบถึงระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรพยาบาล
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดระบบการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรทางการพยาบาล ทั้งขณะอยู่ร ะหว่างทดลองงาน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานจริง
ดังต่อไปนี้
1.1. ระบบควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยู่
ระหว่างทดลองงาน และการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1.1.1 การกาหนดขอบเขตหน้าที่และข้อจากัดในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ระบบการให้คาปรึกษา แนะนา หรือสอนงาน
1.1.3 การประเมินความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบ และภาระงานที่
แต่ละคนได้รับมอบหมาย
1.2 ระบบการควบคุมกากับ ดูแลการปฏิบัติง านประจาของบุคลากรทางการ
พยาบาล ประกอบด้วย
1.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
1.2.2 ระบบการให้คาปรึกษา แนะนา หรือสอนงาน
1.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. องค์กรพยาบาล กาหนดระบบการบริหารผลงาน (performance management)
ของบุคลากรทางการพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งการบริหารค่าตอบแทน รางวัล และ สิ่งจูงใจ ซึ่งระบบ
การบริหารผลงานประกอบด้วย
2.1 การวางแผนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารทางการพยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ
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2.2 การรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ จัดทาเอกสาร และบันทึกข้อมูล ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งขณะอยู่ร ะหว่างทดลองงาน การฝึกอบรม และการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประกอบในการประเมินผลงานของบุคลากรทางการพยาบาล
2.3 การก าหนดระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุค ลากรทางการ
พยาบาล โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
2.3.1 ก าหนดรู ป แบบการประเมิ น ผลแต่ ล ะกลุ่ ม ไว้ ชั ด เจน และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยอาจจะเลือกรูปแบบการประเมินต่างๆ เช่น การประเมินโดยใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) การประเมินโดยใช้การบันทึกพฤติกรรม การประเมินแบบหลายทาง
หรือจากบุคคลหลายกลุ่ม การประเมินแบบ 360 องศา ฯลฯ
2.3.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจน
2.3.3 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาลและผู้ปฏิบัติทั้งขณะอยู่ระหว่างทดลองงาน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานจริงโดยการให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อผู้ปฏิบัติได้รับทราบข้อดี ข้อด้อย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรพยาบาล
2.4 การวิ นิ จ ฉั ย ผลการปฏิ บั ติ ง านและการสอนงาน โดยผู้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาลจะต้องวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานตามสิ่งที่บรรลุผลสาเร็จใน 4 ด้าน คือ คุณภาพงาน
ปริมาณงาน ทันตามเวลากาหนด และการใช้ทรัพยากร
2.5 การสื่อ สารผลการปฏิ บั ติ ง านแก่ บุ ค ลากรทางการพยาบาล โดยใช้ ก าร
สื่อสารแบบสองทาง
2.6 การก าหนดวิ ธี ก ารยกย่ อ งชมเชย การให้ ร างวั ล และสิ่ ง จู ง ใจ แก่ ผู้ ที่ มี
ผลการปฏิบัติง านดี ทั้ง วิธีก ารเลื่อนตาแหน่ง ให้เงิน พิเศษ ทั้งเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
เป็ น รายกลุ่ ม และรายบุ ค คล เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ข วั ญ ก าลั ง ใจ มี ก ารท าง านอย่ า งมี
ประสิทธิผล มีจิตสานึกในการทางานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับการติดตามควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ทั้งขณะอยู่ระหว่างทดลองงาน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานจริงอย่างทั่วถึง
2. บุ ค ลากรทางการพยาบาล ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน รางวั ล และสิ่ ง จู ง ใจ ตามผล
การปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3. บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยการสื่อสารสองทางจากผู้บริหารทางการพยาบาล
ค. การจ้างงานและความก้าวหน้าในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล ร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล กาหนดระบบการจ้างงาน และ
ความก้าวหน้าในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรทางการพยาบาล ทั้ง
ด้านการศึกษา การอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ทักษะความรู้ และ
ความสามารถพิ เศษ รวมทั้ง ก าหนดสั ญ ญาจ้า งเกี่ยวกับ เงื่อ นไข ระยะเวลา บทบาท และความ
รับผิดชอบ ต่อพันธกิจขององค์กรพยาบาล
1.2 กาหนดกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการสรรหา การจ้างงานและธารง
รัก ษาพยาบาลใหม่ โดยคานึ ง ถึง วัฒนธรรม และความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนที่องค์กร
พยาบาลตั้งอยู่
1.3 รวบรวม ตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของพยาบาลในด้ า น
ใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์
1.4 กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง งานและการมอบหมายงาน
ตามความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและข้อกาหนดในกฎหมาย
1.5 เก็บบันทึกประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลให้
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเป็นความลับ
1.6 ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างสม่าเสมอ
เพื่อบรรลุผลดีทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับผลประโยชน์
2. องค์กรพยาบาล กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (job specification) ของ
พยาบาลไว้ชัดเจนทุกตาแหน่ง
3. องค์กรพยาบาล กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเพื่อดารง
ตาแหน่งหัวหน้าพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
4. องค์กรพยาบาล กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพยาบาลวิชาชีพแต่ละ
ระดับ ประกอบด้วย
4.1 สรุปลักษณะงาน (summary position) เป็นคาบรรยายลักษณะงาน ตาม
ภาระหน้าที่โดยย่อของตาแหน่งงานในแต่ละระดับ
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4.2 หน้าที่รับผิดชอบหลัก (accountability) เป็นรายละเอียดหน้าที่ รับผิดชอบ
หลักที่ผู้ปฏิบัติต้องทา เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยด้านต่างๆ คือ
ปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวางแผน การประสานงาน และบริการวิชาการ
5. องค์กรพยาบาล กาหนดมาตรฐานระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็น
ในงานของผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพแต่ละระดับ
6. องค์กรพยาบาล กาหนดสมรรถนะ (competency) ที่จาเป็นของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ และระดับผู้บริหารทั้งด้านสมรรถนะหลัก (core competency) สมรรถนะประจา
กลุ่มงาน (functional competency) สมรรถนะเฉพาะ (specific / technical competency) และ
สมรรถนะด้านอื่นๆ ตามความจาเป็นของหน่วยงาน
7. องค์กรพยาบาล สื่อสารหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะให้พยาบาลทุกคน
รับทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติ
8. องค์ ก รพยาบาล น าสมรรถนะไปใช้ ใ นการประเมิ น พยาบาลทุ ก ระดั บ
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดแผน และหลั ก เกณฑ์ ใ นการสื บ ทอดต าแหน่ ง
(succession plan) ของพยาบาลเพื่อการพัฒนาบันไดอาชีพ โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
9.1 วางแผนการเลื่อนตาแหน่งอย่างมีหลักการ ชัดเจน เป็นระบบ รอบคอบ
และรัดกุม โดยการดาเนินการดังต่อไปนี้
9.1.1 กาหนดนโยบายการเลื่อนตาแหน่งอย่างชัดเจน ทั้งด้านคุณสมบัติ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และหลักเกณฑ์ในการเลื่อนบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ
9.1.2 กาหนดขั้นตอนและแนวทางที่บุคคลจะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
ตามลาดับชั้นของงาน ความสามารถ และอาวุโส โดยกาหนดเป็นมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคนที่มีโอกาสและไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาในอนาคต
9.1.3 ก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กและพิ จ ารณาบุ ค คลที่ เ หมาะสม
โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากประวั ติ ข องบุ ค ลากร เช่ น การศึ ก ษา ประสบการณ์ ความสามารถ ค วาม
ประพฤติ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
เลื่อนตาแหน่งในอนาคตและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สูงขึ้นในทันทีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ซึ่งจะทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
9.2 กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่ง โดยคานึง ถึงหลักเกณฑ์ทั้งหลัก
ความสามารถ (competence) หลักอาวุโสและประสบการณ์ (seniority) และหลักเกณฑ์อื่นๆ
ตามความจาเป็นของหน่วยงาน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาลมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ เพื่อดารงตาแหน่งหัวหน้ า
พยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล
2. พยาบาล ได้ รั บ ทราบหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและสมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
3. พยาบาล ได้รับการเลื่ อนตาแหน่งอย่างมีหลักการ ตามหลักความสามารถ หลัก
อาวุโสและประสบการณ์
มาตรฐานที่ 10

การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจพยาบาล

องค์กรพยาบาล ค้นหาความต้องการที่จาเป็นในการพัฒนาบุคลากร สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาความก้าวหน้าในงานของพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ก. การพัฒนาบุคลากร
แนวทางปฏิบัติ
องค์กรพยาบาล กาหนดวิธีการพั ฒนาบุคลากรครอบคลุมผู้บริหารใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ และในระหว่างประจาการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดกระบวนการค้นหาความต้องการที่จาเป็น (need assessment) และ
สมรรถนะ (competency) ของพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวบุคลากรและจากผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป
2. วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการนาความจาเป็นและความต้องการขององค์กร
พยาบาลในการฝึกอบรมมาใช้
3. กาหนดแผนพัฒนาศักยภาพพยาบาลทุกระดับ ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 แผนการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่และพยาบาลที่มาปฏิบัติงานใหม่
3.2 แผนการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
3.3 แผนการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการภายในและภายนอกโรงพยาบาล
3.4 แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพยาบาล ตามแผนพัฒนาของ
โรงพยาบาล
4. ปฐมนิเทศพยาบาลทุกระดับที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
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4.1 นโยบาย ค่านิยม เจตคติต่อการทางาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความคาดหวัง
และระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานและโรงพยาบาล
4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นา
4.3 การสร้างจิตสานึกในการให้บริการ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
การปฏิบัติงาน
4.4 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
4.5 การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการพยาบาล
5. ส่ง เสริม ให้ มีก ารอบรมฟื้น ฟูค วามรู้ ที่จ าเป็ น / ฝึ กทั กษะแก่พ ยาบาลอย่า ง
สม่าเสมอ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
5.1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เช่น การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรม
ก้าวร้าว การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมฆ่าตัวตาย การพยาบาลผู้ป่วยพยายามหลบหนี การพยาบาล
ผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติ ฯลฯ
5.2 การช่วยฟื้นคืนชีพ
5.3 กฎหมาย/ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน/ การประกอบวิชาชีพ
5.4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
6. ส่งเสริมการนาความรู้และทักษะใหม่ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรมา
ใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมทั้ งด้านระบบ
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ เพื่อนาไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. พยาบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จาเป็น
2. พยาบาลทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ
ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. พยาบาลทุ ก คน ได้ รั บ การอบรมฟื้ น ฟู ค วามรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตาม
แผนพัฒนา
ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
แนวทางปฏิบัติ
องค์ ก รพยาบาล สร้ า งแรงจู ง ใจและพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในงานของพยาบาล
โดยกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้
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1. สนั บ สนุ น ให้ พ ยาบาลเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและฝึ ก อบรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการขององค์ ก ร ตรงตามต าแหน่ ง และหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพและร่วมกับวิชาชีพ
อื่ น เช่ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารของหน่ ว ยงาน การตรวจเยี่ ย มผู้ป่ ว ยร่ ว มกั น
การร่วมงานวิจัย การประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) การทบทวนในกลุ่มวิชาชีพ (peer
review) การศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จากการ
พัฒนา best practice หรือการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล ฯลฯ
3. จัดให้มีการเสนอผลงานวิชาการประจาปีสาหรับพยาบาล
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
ตนเองของพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
5. ให้รางวัลและยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น หรือผู้ที่ผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล
หรือ best practice ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งนาผลงานเด่นดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบและให้ค่าตอบแทน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
พยาบาล มีแรงจูงใจและได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่
มาตรฐานที่ 11

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล

องค์กรพยาบาล จั ดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ให้การสนับ สนุ น
สร้างความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อมในการทางาน
แนวทางปฏิบัติ
องค์กรพยาบาล จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความปลอดภัยในการทางานแก่
บุคลากรทางการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. กาหนดระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่จาเป็นอย่างเหมาะสมใน
การท างาน ทั้ ง ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย การป้ อ งกั น แ ละการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
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1.1 เก็บ ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล ได้แก่ ข้อมูลการตรวจ
สุขภาพทั่ว ไป การได้รับ ภูมิคุ้มกั น การเจ็บป่ วยทั่วไป การได้รับอุบัติเหตุ การเจ็บ ป่วยด้วยโรค
ติดเชื้อในอดีตหรือปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อศึกษาแนวโน้มของปัญหาและกาหนด
แนวทางการป้องกันล่วงหน้า
1.2 จั ด ระบบการเฝ้ า ระวั ง บุ ค ลากรกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการตรวจ
สุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินการเจ็บป่วย
1.3 ให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่บุคลากรทางการพยาบาลอย่างเหมาะสม
1.4 จัดทานโยบายและวิธีปฏิบัติสาหรับการประเมิน และดูแลบุคลากรทางการ
พยาบาลที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการทางานอย่างเหมาะสม
1.5 กาหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทางานของบุคลากรทางการพยาบาล เช่น ความปลอดภัยจากการถูกทาร้ายร่างกาย การป้องกัน
อันตรายจากภาวะฉุกเฉิน สารเคมี จุลชีพ กลไก ท่าทาง และความปลอดภัยในการทางาน
1.6 ส่ง เสริมให้ บุคลากรทางการพยาบาลมีส่วนร่วมเรียนรู้ และตัดสิน ใจใน
การยกระดับสุขภาพกาย ใจ สังคมของตน
1.7 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทางการพยาบาลมี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการเป็ น
แบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และแบบอย่างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริมสุขภาพ
2. กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี ให้เกิ ดขึ้นในหน่ วยงานและบ้า นพัก โดยให้ บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ มี
ส่วนร่วม
3. ก าหนดเป้ า หมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ในด้ า นสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศใน
การทางานไว้อย่างชัดเจน
4. ประเมินผลสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความปลอดภัยในการทางาน และ
บ้านพักอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้
5. นาผลการประเมินสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความปลอดภัยในการทางาน
และบ้านพัก มาจัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. หน่วยงานในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ที่ดี และมีความปลอดภัยในการทางาน
2. บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับการดูแลสุขภาพที่จาเป็น ทั้งด้านการส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
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ข. การให้การสนับสนุนและการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทางการพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
องค์กรพยาบาล สนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลมีบรรยากาศในการทางาน และ
พึงพอใจในการทางาน ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรทางการพยาบาล
เกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ภูมิลาเนา บุคลิกภาพ ประสบการณ์ และ
ความสนใจในงาน ฯลฯ
1.2 ด้า นการทางาน เช่น ความรู้แ ละทักษะในการทางาน ฐานะทางวิชาชี พ
ความก้าวหน้าในอาชีพ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทางาน และปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ฯลฯ
1.3 ด้านการจัดการ เช่น ความมั่นคงในงาน การแก้ปัญหาร้องทุกข์ หรือปัญหา
ของบุคลากรทางการพยาบาล การให้อานาจการตัดสินใจ การให้ค่าตอบแทน สวัสดิก าร โอกาส
ก้าวหน้า ฯลฯ
2. กาหนดนโยบายและจัดให้มีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาลทั้ง
สวัสดิการตามกฎหมายและสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่
2.1 สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน ที่อยู่อาศัย ค่า
รักษาพยาบาล ฯลฯ
2.2 สวัสดิการพิเศษแก่บุคลากรทางการพยาบาลในกลุ่มที่ติดโรคติดต่อ และ
ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม
2.3 สวัสดิการอื่นๆ เช่น การบริการดูแลบุตรของบุคลากรทางการพยาบาลใน
ชั่วโมงการทางาน การให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การอนุญาตให้หยุดพิเศษ ฯลฯ
3. กาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อปกป้องสิทธิของบุคลากรทางการพยาบาลในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่
3.1 คาสั่งมอบหมายงานตามบทบาท/ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
3.2 การจัดการเมื่อบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการร้องเรียนหรือปฏิบัติงาน
ผิดระเบียบ
3.3 การจัดการเมื่อมีความผิดพลาดในการปฏิบัติง านของบุคลากรทางการ
พยาบาล
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3.4 การจัดการเมื่อบุคลากรทางการพยาบาลถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี หรือมีภัย
คุกคาม
3.5 การปกป้องสิทธิพึงมีพึงได้ของบุคลากรทางการพยาบาล
4. ก าหนดตั ว ชี้ วั ด บรรยากาศในการท างาน ความพึ ง พอใจ และแรงจู ง ใจของ
บุคลากรทางการพยาบาล เช่น อัตราการลาออก อัตราการโอนย้าย อัตราการหยุดงาน การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล การร้องทุกข์ /ร้องเรียน การกระจายอานาจตัดสินใจ การรับรู้ข้อมูล
ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน ผลการสารวจความคิดเห็ นของบุคลากร ผลการ
สารวจความพึงพอใจ ฯลฯ
5. ประเมิ น บรรยากาศในการท างาน ความพึ ง พอใจบุ ค ลากรทางการพยาบาล
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. นาผลการประเมินบรรยากาศในการทางาน และความพึงพอใจในการทางานมา
จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาความพึงพอใจ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ทางานมีส่วนร่วมพัฒนา
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในการทางาน
หมวดที่ 6

การจัดการกระบวนการ

มาตรฐานที่ 12

กระบวนการสร้างคุณค่าทางการพยาบาล

องค์กรพยาบาล มีก ระบวนการสร้า งคุณ ค่าทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ด้วยการกาหนด/ ออกแบบกระบวนการหลัก มาตรฐาน/ แนวทางปฏิบัติการ และวิธีการ นาสู่การ
ปฏิบัติ การติดตามควบคุมกากับ ประเมินผลและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์กรพยาบาลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ของโรงพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล ออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า ด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 องค์ความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.2 ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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1.3 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ (productivity) และการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
1.4 เป้าหมายและผลลัพธ์ของภารกิจต่างๆ
2. องค์กรพยาบาล กาหนดกระบวนการหลักในการให้ บริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การเตรียมการเข้ารับบริการ
2.2 การประเมินอาการและวินิจฉัยปัญหาของผู้ใช้บริการ
2.3 การวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล
2.4 การให้การรักษาพยาบาล
2.5 การประเมินผลการรักษาพยาบาล
2.6 การวางแผนจาหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
3. องค์กรพยาบาล กาหนดรูปแบบการให้ บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่
ตอบสนองปัญหา ความต้องการของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่
ในปั จ จุ บั น และอนาคต ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น การจั ด การผู้ ป่ ว ยรายกรณี (case
management) การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ (integrated care) เป็นต้น
4. องค์กรพยาบาล กาหนดลักษณะของการให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ที่สนับสนุ นให้การปฏิบัติการพยาบาลมีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยกาหนดใน 4 ด้า น
ดังต่อไปนี้
4.1 การสร้างเสริมสุขภาพ
4.2 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
4.3 การธารงภาวะสุขภาพ
4.4 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
5. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิ บัติ ด้า นการสร้า งเสริ ม
สุขภาพจิต (mental health promotion) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ก าหนดขอบเขตการดาเนิ น งานด้า นการสร้า งเสริ มสุข ภาพจิ ต (mental
health promotion) ในด้านต่างๆ ดังนี้
5.1.1 การก าหนดนโยบายการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต บุ ค ลากรทาง
การพยาบาล ผู้ใช้บริการ ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
5.1.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพจิตดี
5.1.3 การเพิ่มความเข้มแข็งและพลังอานาจ (empowerment) แก่ผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชน
5.1.4 การพัฒนาทักษะต่างๆ ในการดาเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหา จัดการความเครียดและปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมได้
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5.1.5 การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจิต เช่น การศึกษาวิจัยให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการจัดการด้านสุขภาพจิต ฯลฯ
5.2 กาหนดกิจกรรมการพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้ใช้บ ริก ารโดยมุ่ง เน้น ปั ญ หาจิ ตเวชและสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้น (potential mental health
problems) ด้วยการกาหนด กิจกรรมดังต่อไปนี้
5.2.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรั บผิดชอบในการสร้างเสริม
สุขภาพจิตในการดูแลตนเอง (health responsibility) การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(interpersonal relations) การจัดการกับความเครียด (stress management)
5.2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิญญาณและความเชื่อ (spiritual growth)
5.2.3 การออกกาลังกาย (physical activity)
5.2.4 การดู แ ลด้ า นโภชนาการ (nutrition) เช่ น การป้ อ งกัน ภาวะ
โภชนาการเกิน ภาวะน้าเกิน โรคอ้วน ฯลฯ
5.2.5 การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในประเด็ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หาของหน่ ว ยงาน
ทุกเพศ ทุกช่วงวัย
5.3 ก าหนดบทบาทของพยาบาลด้ า นการสร้ า งเสริม สุข ภาพจิ ต ครอบคลุ ม
บทบาทต่างๆ เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน (role model) ฯลฯ
5.4 กาหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต ทั้ง
การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation)และประเมินผลสรุป (summative evaluation)
6. องค์กรพยาบาล กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองภาวะ
สุขภาพ (health protection) ผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการพยาบาล โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 กาหนดนโยบายด้านการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
6.1.1 ด้านชีวภาพ ได้แก่ เชื้อโรค สารเคมี สารกัมมันตรังสี เป็นต้น
6.1.2 ด้ า นกายภาพ ได้ แ ก่ การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ป ลอดภั ย สะดวก
สะอาด และสวยงาม เป็นต้น
6.1.3 ด้า นสิ่ง แวดล้อมทางสัง คม ได้แ ก่ การส่ง เสริมให้บุค ลากรทาง
การพยาบาลมีปฏิสัมพันธ์กันในทางสร้างสรรค์ บริการด้วยหัวใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
6.2 ก าหนดนโยบาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ขอบเขตของการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลตามจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ ใน 2 ประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้
6.2.1 การดูแลคุ้มครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย การทาธุรกรรม
ต่างๆ การได้รับการรักษาที่อาจเกิดภาวะเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันการเกิดตราบาป
6.2.2 การอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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6.3 กาหนดกิจกรรมการพยาบาลที่มีเป้า หมายเพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพที่
ครอบคลุ ม ทั้ ง บุ ค คล ครอบครั ว กลุ่ ม คน ชุ ม ชน และสั ง คม ที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
โดยครอบคลุมใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
6.3.1 การดูแลคุ้มครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย การทาธุรกรรม
ต่าง ๆ การได้รับการรักษาที่อาจเกิดภาวะเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันการเกิดตราบาป
6.3.2 การอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและในชุมชน
7. องค์กรพยาบาล กาหนดกิจกรรมการพยาบาลสอดคล้องกับกระบวนการพยาบาล
โดยมีเป้าหมายเพื่อการธารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพจิตทีด่ ีของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
7.1 การรักษาพยาบาล (curative activities)
7.2 การป้องกันภาวะแทรกซ้อน (restorative activities)
7.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ (rehabilitative activities)
8. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดขอบเขตและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การให้ ข้ อ มู ล
ทางด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ใช้บริการ (health information) ทุกช่วงวัย ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
8.1 กาหนดขอบเขตของการให้ข้อมูลในโรงพยาบาล ในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
และสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการตามช่วงวัย
8.2 กาหนดวิธีและกิจกรรมการให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต รายบุคคล รายกลุ่ม
และมวลชน ตามความเหมาะสม
9. องค์ก รพยาบาล กาหนดระบบ และกลไกการพัฒนาคุณ ภาพการพยาบาล
เพื่อการประกันคุณภาพการพยาบาล (nursing quality assurance) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมี
ส่วนร่วมของพยาบาล โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
9.1 กาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร
9.2 กาหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณ ภาพการพยาบาลสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.2.1 ก าหนดมิ ติ ข องคุ ณ ภาพการพยาบาลและเกณฑ์ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
การพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวัง
9.2.2 ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การพยาบาลของทีมบริหารทางการพยาบาลและพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกระดับ ทั้งในประเด็น
ความรับผิดชอบของแต่ละคนและความรับผิดชอบร่วมกัน
9.2.3 กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้า
ระวังคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล
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9.2.4 ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาล
9.2.5 ก าหนดวิ ธี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาล การให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
9.3 ผู้บริหารทางการพยาบาลทุก ระดับ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ให้คาแนะนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีการดาเนินการพัฒนา เพื่อประกันคุณภาพการพยาบาล
ของหน่วยบริการอย่างสม่าเสมอ โดยให้การสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
9.3.1 กาหนดกิจกรรมการประเมินตนเองเพื่อประเมินสถานการณ์ทาง
การพยาบาล ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบงานบริการ วิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.3.2 ติดตามเฝ้า ระวัง คุณ ภาพการพยาบาล ตามเกณฑ์ ชี้วัดคุณ ภาพ
การพยาบาล
9.3.3 วิเคราะห์ ทบทวนหาข้อบกพร่องของกระบวนการดูแล/ การ
ให้บริการ โดยการติดตามผลการนามาตรฐานการพยาบาล/มาตรฐานวิธีปฏิบัติไปใช้
9.3.4 กาหนดกิจกรรม หรือโครงการปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ
9.3.5 ก าหนดระบบและรายงานผลการพั ฒนาคุ ณ ภาพการพยาบาล
ให้กับหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง
9.4 วิ เ คราะห์ ร ะบบบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ทางการพยาบาล และติดตามเฝ้าระวังคุณภาพการพยาบาล เพื่อมุ่งรักษาคุณภาพบริการ
พยาบาลจิ ตเวชและสุ ขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว โดย
พิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
9.4.1 ผลการวิเคราะห์และทบทวนคุณภาพการพยาบาลของทุกหน่วย
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
9.4.2 ผลการติ ด ตามและทบทวนข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ด้ า นคุ ณ ภาพการ
พยาบาลตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล โดยทบทวนอุบัติการณ์ที่เป็นผลเสียหรือความเสี่ยงต่อ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และภาพพจน์ของวิชาชีพ
9.4.3 ผลการทบทวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.5 กาหนดวิธีป ฏิบัติในการปรับ ปรุง และพัฒนาระบบบริหารการพยาบาล
และการปฏิบัติการพยาบาล หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
9.6 ก าหนดวิ ธี ก ารน าผลการปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาระบบ และกระบวน
การปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
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10. ผู้บริหารทางการพยาบาล ดาเนินการและสนับสนุนหน่วยบริการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
10.1 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติ
10.2 สนั บสนุน และส่ง เสริมให้กาหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลระดับหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ
วิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
10.3 สนับสนุนให้หน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กาหนดเกณฑ์
ชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล และดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพการพยาบาล
10.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลแต่ละหน่วยบริการมี
ความรู้ความสามารถ และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
10.4.1 การใช้มาตรฐานการพยาบาล
10.4.2 การใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล
10.4.3 การทางานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
10.4.4 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพ
10.4.5 การพัฒนาทักษะและความชานาญในการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงเพื่อการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
11. องค์กรพยาบาล กาหนดระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติการพยาบาล
ของแต่ละหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในเรื่องดังต่อไปนี้
11.1 การสร้างสัมพันธภาพ การให้ข้อมูล และการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ
11.2 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ใช้บริการ
11.3 การบริก ารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกับ ปั ญ หา และ
ความต้องการโดยใช้กระบวนการพยาบาล
11.4 การป้องกันความเสี่ยงและป้องกันการเกิดซ้าของความเสี่ยงต่างๆ
11.5 การปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องตามหลักการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
11.6 การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการและครอบครัว
12. องค์ กรพยาบาล ก าหนดระบบนิ เทศ สอนงาน และติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
12.1 วัตถุประสงค์ แนวทางการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ
12.2 แผนการนิเทศที่ครอบคลุมทั้ง การนิ เทศงานปกติ และการนิเทศเฉพาะ
เรื่อง/ เฉพาะกิจ
12.3 ศักยภาพและบทบาทของพยาบาลผู้นิเทศงาน
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13. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดมาตรฐานการบั น ทึ ก และระบบการบั น ทึ ก รายงาน
การพยาบาล ที่ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้บริการและ
เกิดความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลและใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย โดยกาหนดประเด็นการ
บันทึกทางการพยาบาลครอบคลุม ดังต่อไปนี้
13.1 การประเมินปัญหาและอาการ (assessment) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความสามารถและข้อจากัดของผู้ใช้บริการ
13.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) บันทึกการวินิจฉัย
ทางการพยาบาลตามผลการประเมินอาการ และปัญหา
13.3 การวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) บันทึกแผนการพยาบาล
ตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ
13.4 การปฏิบัติการพยาบาล (implementation) บันทึกการให้บริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และการตอบสนองผู้ใช้บริการ
13.5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล (evaluation) บันทึกเกี่ยวกับสรุป
การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ การย้า ยหอผู้ป่ วย การจาหน่ าย การไม่สมัครใจรักษาพยาบาล
ผลการปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินความเข้าใจของผู้ใช้บริการต่อคาแนะนาหรือข้อมูล
ที่ได้รับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. หน่ วยงานในความรับ ผิ ดชอบขององค์กรพยาบาล มีก ระบวนการหลักใน
การให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน
2. หน่วยงานในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล มีรูปแบบ มาตรฐาน ระบบ
และแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 13

กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

องค์ ก รพยาบาล มี ก ระบวนการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาล ด้ ว ย
การกาหนด ออกแบบกระบวนการหลัก มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และวิธีการนาสู่การปฏิบัติ
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผลและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร
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แนวทางปฏิบัติ
1. องค์ก รพยาบาล ออกแบบกระบวนการสนั บ สนุ น ด้ว ยการใช้ปั จ จัย ต่า งๆ มา
ประกอบในการออกแบบ ดังต่อไปนี้
1.1 องค์ความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.2 ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่าย
1.4 เป้าหมายและผลลัพธ์ของภารกิจต่าง ๆ
2. องค์ก รพยาบาล ก าหนดกระบวนการหลัก ในการสนั บ สนุ น การพั ฒนาระบบ
การให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในภาพรวมแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ ครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาความต้องการการสนับสนุน
2.2 การวางแผนให้การสนับสนุน
2.3 การให้การสนับสนุน
2.4 การประเมินผลให้การสนับสนุน
2.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ
3. องค์กรพยาบาล จัดทาข้อกาหนดและออกแบบกระบวนการสนับสนุน ด้วย
การก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ห รือ แนวทางสนั บ สนุ น บริก ารพยาบาลจิ ตเวชและสุข ภาพจิ ต
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการพยาบาล
3.2 การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
3.3 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.4 การสนับสนุนการทางานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ
3.5 การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก
3.7 การบริหารจัดการโครงการ
3.8 การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.9 การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล
3.10 การบริหารงานทั่วไป
3.11 กฎหมายวิชาชีพ
4. องค์ ก รพยาบาล ก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
เพื่อการจัดการ ดังต่อไปนี้
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4.1 สารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารและบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลการสารวจไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
4.2 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจความต้ อ งการการใช้ ท รั พ ยากรมาใช้ ใ น
การวางแผน ด้านทรัพยากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้สอดคล้ องตามภาระงาน ความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการให้บริการ
4.3 จัดทาแผนงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4.4 จัดสรรทรัพยากรโดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ
ของบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4.5 ควบคุมและ/ หรือลดต้นทุนทางการพยาบาล ด้วยการบารุงรักษาอาคาร
สถานที่ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ และควบคุม วัสดุส านั กงาน อุป กรณ์ เครื่ องมือ เครื่อ งใช้ ที่
สิ้นเปลือง
4.6 ประเมินผลการใช้ทรัพยากรที่จาเป็นและสรุปรายงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อนาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนด้านทรัพยากรในปีต่อๆ ไป
5. องค์กรพยาบาล ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ในภาพรวม ด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการสนั บ สนุ น ตามแนวทางการแก้ ไ ขที่
กาหนดร่วมกับทีมสหวิชาชีพและฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
5.2 ประเมิ น ผลการด าเนิ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาล
อย่างเป็นระบบ
5.3 นาข้อสรุปจากการประเมินผลการสนับสนุนการพัฒนามาเป็นพื้นฐานใน
การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ
5.4 สรุป รายงานผลการให้การสนั บ สนุ น ในประเด็น ข้อบกพร่องของระบบ
/ กระบวนการที่ต้องการพัฒนาต่อเนื่องและความร่วมมือในการพัฒนา รวมทั้งวิธีการแก้ไข และ
มาตรการที่ต้องดาเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 นาผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุ นของหน่วย
บริการต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้การสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. หน่วยงานบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล
มีกระบวนการหลักและระบบบริหารทรัพยากรด้านการจัดการที่เอื้อต่อการทางานของพยาบาล
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2. หน่วยงานบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล
มีข้อกาหนด/ มาตรฐานการปฏิบัติ/ แนวทางปฏิบัติของกระบวนการ สนับสนุน และเอื้อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. หน่วยงานบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล
มีการควบคุมและลดต้นทุนทางการพยาบาล แต่ยังคงรักษาระดับคุณภาพของบริการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กรพยาบาล
มาตรฐานที่ 14

ผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กรพยาบาล

องค์ ก รพยาบาล ก าหนดผลลัพ ธ์ข องการดาเนิ น งานด้า นประสิท ธิผ ลตามพัน ธกิ จ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ การพยาบาล และด้านการพัฒนา
องค์กรพยาบาล ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จหรือแนวโน้ มของความสาเร็จของการดาเนินงานของ
องค์กรพยาบาลในภาพรวม
แนวทางปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้ า นประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์
ในปั จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย แนวโน้ ม ของผลการด าเนิ น การ และผลการด าเนิ น การ
เปรียบเทียบกับองค์กรพยาบาลอื่น
2. องค์กรพยาบาล กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านคุณภาพการบริการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดาเนินการ และผลการ
ดาเนินการเปรียบเทียบกับองค์กรพยาบาลอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน โดยการกาหนดช่ อ งทางให้ ผู้ ใช้ บ ริก าร/
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2.3 ความโปร่งใสในการให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยการให้
ข้อมูลการรักษาพยาบาล และให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
2.4 คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตามตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล
3. องค์ก รพยาบาล กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ด้า นประสิทธิภาพของการปฏิบัติง าน
ในปั จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย แนวโน้ ม ของผลการด าเนิ น การ และผลการด าเนิ น การ
เปรียบเทียบกับองค์กรพยาบาลอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
3.1 การบริหารงบประมาณ
3.2 การประหยัดพลังงาน
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3.3 การลดระยะเวลารอคอยหรือลดขั้นตอนการให้บริการ
3.4 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
4. องค์กรพยาบาล กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้า นการพัฒนาองค์กร ทั้ง ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดาเนินการ และผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับ
องค์กรพยาบาลอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
4.1 การจัดการความรู้
4.2 การจัดการทุนด้านมนุษย์ และการบริหารงานบุคคล
4.3 การจัดการสารสนเทศ
4.4 การพัฒนากฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายด้านการพยาบาล
4.5 การบริหารความเสี่ยง
4.6 การบริหารจัดการองค์กร
4.7 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
4.8 การดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
4.9 การสนับสนุนชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององค์กรพยาบาล

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์

 80%

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

จานวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
จานวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรพยาบาลทั้งหมด

 80%

จานวนแผนงาน โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
จานวนแผนงาน โครงการทั้งหมด

0

จานวนครั้งอุบัติการณ์การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยผิดคนที่ความรุนแรงระดับ ขึ้นไป
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.2 อัตราอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยา
(drug administration error)
มีความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป

0

จานวนครั้งอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยามีความรุนแรง
ระดับ ขึ้นไป
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.3 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยฆ่าตัว
ตายสาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยหลบหนี
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

2. ร้อยละของแผนงาน/ โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาลในภาพรวม
1. ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
1.1 อัตราอุบัติการณ์การรักษา
พยาบาลผู้ป่วยผิดคนมีความรุนแรงระดับ
E ขึ้นไป
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แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากพฤติกรรมรุนแรงมีความ
รุนแรงระดับ E ขึ้นไป

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผปู้ ่วย
มีภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.7 จานวนผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
การพลัดตกหกล้มมีความรุนแรงระดับ E
ขึ้นไป

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.8 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยทาลาย
ทรัพย์สินมีความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.9 อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Incident Density Rate)

x3SD*

2. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้าใน
โรงพยาบาล ภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผนล่วงหน้า

ลดลงปี
ละ10%

จานวนครั้งของการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
จานวนวันนอนรวม
ของผู้ป่วยที่เฝ้าระวังทั้งหมด
จานวนผู้ป่วยที่กลับมาเข้ารักการรักษาซ้า
ด้วยโรค อาการเดิมภายใน วัน
หลังจาหน่ายโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
จานวนผู้ป่วยในเดือนก่อนหน้านั้นทั้งหมด

3. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
3.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผู้ใช้บริการ

3.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการ

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
บริการของบุคลากรทางการพยาบาล
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3.3 ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือ
ตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

100%

4. จานวนช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อ
จัดบริการพยาบาล

2
ช่องทาง

ตรวจสอบจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่จริง

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อบริการพยาบาลในภาพรวม

 85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

6. ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตในภาพรวม

x3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตในภาพรวม

 85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

8. ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตในภาพรวม

x3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

เพิ่มขึ้น
ปีละ10%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตที่ดาเนินการคิดต้นทุน
การบริบาลพยาบาล
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาล
ดาเนินการคิดต้นทุนการบริการพยาบาล
มาตรฐาน
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แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ
จานวนผู้ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข ตอบกลับ
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

2. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลที่มี
ผลิตภาพ (productivity) ได้ตามเกณฑ์

 80%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลที่มีผลิตภาพ
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลที่มี
ยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ

0%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลที่มียา
/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

4. ร้อยละของหน่วยบริการที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่กาหนด
ไว้

100%

จานวนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน/แนวทางปฎิบัติที่กาหนดไว้
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

5.ร้อยละของหน่วยบริการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการให้บริการ

100%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลที่ใช้
กระบวนการพยาบาล
X 100
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

 80%

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

2. ร้อยละของพยาบาลในความ
รับผิดชอบขององค์กรพยาบาลได้รับการ
อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
เฉลี่ยอย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรมเกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบ เฉลี่ยอย่างน้อย
10 วัน/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละของบุคลากรทางพยาบาลได้รับ
การฟื้นฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทาง
จิตเวชและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1ครั้ง/ คน/ ปี

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับ
การฟื้นฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติ
ทางจิตเวชและการช่วยฟื้นคืนชีพ
X 100
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ คน/ ปี
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
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4. จานวนอุบัติการณ์บุคลากร
ทางการพยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล

 80%

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ
ในงาน/ บรรยากาศ
X 100
ของบุคลากรทางการพยาบาล
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

7. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลมี
ฐานข้อมูลจาเป็นตามมาตรฐานที่เป็น
ปัจจุบัน

100%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลมีฐานข้อมูล
จาเป็นตามมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน
X 100
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

8. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลมีการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

 80%

จานวนหน่วยบริการพยาบาลมีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ
X 100
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

9. จานวนองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่ผลิตโดยหน่วยบริการ
พยาบาลทั้งหมด
10. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาล นา
องค์ความรู้/ วิจัย/ เทคโนโลยีทางการ
พยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
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2
เรื่อง/ปี

 80%

หลักฐานขององค์ความรู้และ/หรือ X 100
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีอยู่จริง

จานวนหน่วยบริการพยาบาลที่มีรายงาน
การนาองค์ความรู้ วิจัย/ เทคโนโลยีทาง
การพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
X 100
จานวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด

บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

11.ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

12.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน  80%
ชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลต่อการสนับสนุนของ
องค์กรพยาบาล

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของประชาชน
ในชุมชน ในเขตความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

* ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ เมื่อยังไม่มีค่ากลางของประเทศ
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บทที่ 3
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก เป็นการบริการทีพ่ ยาบาลจิตเวชให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้านจิตเวชและสุขภาพจิต ครอบคลุมการตรวจรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ สาหรับผู้มีสุขภาพจิตดี กลุ่มเสี่ยง ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช
โดยการคัดกรองภาวะสุขภาพ แยกประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต โรค
ทางจิตเวช ช่วยเหลือแพทย์หรือจิตแพทย์ในการตรวจรักษาโรค ให้การพยาบาลก่อน ขณะ และหลัง
การตรวจรักษา ให้การดูแลรักษาพยาบาล ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในรายที่มีอาการรบกวน
อาการไม่คงที่ และอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน ให้ความรู้
แก่ ผู้ใช้บ ริก ารและครอบครัวเกี่ ยวกั บ การปฏิบัติตน ปรับ พฤติกรรมดูแ ลสุขภาพจิต ตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนการบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทักษะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเกี่ยวกับภาวะทางจิตเวชและ
สุขภาพจิต สามารถนาไปปฏิบัติตอ่ ตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
1.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
สาหรับ มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลจิต เวชผู้ป่ว ยนอกนั้น สามารถใช้
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาล ไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารงาน
บริการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ทั้ง 7 หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาล
ขององค์กรพยาบาลกับหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอกใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียด
ในบทที่ 2
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3. มาตรฐานปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก เป็นข้อกาหนดให้ พยาบาล
วิชาชีพนาไปปฏิบัติการ เพื่อการดูแลผู้ใช้บริการตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่วยบริการจนออก
จากหน่ วยบริก าร รวมถึ งการส่งต่อ เพื่ อการดูแ ลต่อเนื่ องที่บ้า น ซึ่ง แบ่ง เป็ น 10 มาตรฐาน
ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลในระยะก่อนตรวจรักษา
1.1 การตรวจคัดกรอง และประเมินปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
1.2 การประเมินและเฝ้าระวังอาการผู้ใช้บริการต่อเนื่อง
1.3 การปฏิบัติการพยาบาล
1.4 การประเมิ น ผลการปฏิ บัติก ารพยาบาลและผลลัพธ์ ทางการ
พยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การพยาบาลในระยะตรวจรักษา
มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลในระยะหลังตรวจรักษา
มาตรฐานที่ 4 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 6 การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
มาตรฐานที่ 7 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 9 การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 10 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยนอก เป็ น ผลของการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการพยาบาล ทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก คือ ภาพรวมของงานบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแก่ผู้ใช้บริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินการ
และปรับปรุงผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวช
ผู้ป่วยนอก 2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
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I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจของงาน ดังต่อไปนี้
1. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารการ
พยาบาลเป็ น ปั จ จุ บั น ระบุ ห น่ ว ยงานในความรั บ ผิ ด ชอบ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา และสายการ
ประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก คือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบริหารงานบริการพยาบาลจิตเวช
ผู้ป่ วยนอกให้บ รรลุตามพั น ธกิจ และนโยบายขององค์กรพยาบาลและร่วมเป็น กรรมการบริหาร
องค์กรพยาบาล
3. งานบริก ารพยาบาลจิตเวชผู้ป่ วยนอก กาหนดลัก ษณะพื้น ฐานของหน่ วยงาน
ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ
3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่สอดคล้อง
กับนโยบายของกรมสุขภาพจิต
3.3 พันธกิจของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการและ
กระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3.4 ค่านิยมของงานบริการจิตเวชผู้ป่วยนอก (value) ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer Focus)
3.4.2 การพยาบาลแบบองค์รวม (holistic Care)
3.4.3 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and
Safety)
3.4.4 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.5 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.6 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.4.8 การเป็นผู้นา (leadership)
4. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดขอบเขตการบริการของงานที่เป็น
ปัจจุบันและครอบคลุมการให้บริการ ดังต่อไปนี้
4.1 การตรวจและรักษาทางการพยาบาล
4.2 การช่วยเหลือการตรวจรักษา
4.3 การดูแลต่อเนื่อง
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4.4 การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการและประชาชน
4.5 การคุ้มครองภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและประชาชน
4.6 การธารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ
4.7 การให้ข้อมูลและความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน
4.8 การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
5. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุม
การให้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 การก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางการจั ด บริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและ
สุขภาพจิต
5.2 การก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชและ
สุขภาพจิต
5.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ และงบประมาณ
5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.6 การติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.7 การจัดการความปลอดภัย
5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
5.10 การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้
5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
5.12 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดแนวทางและกระบวนการให้บริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แก่ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ทั้งในโรงพยาบาลและการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน
7. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการ
พยาบาลตามความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน โดยกาหนดให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 จานวน ช่วงอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่ เช่น ความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมและสายงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ
7.3 ข้ อ ก าหนดพิ เ ศษทางด้ า นความปลอดภั ย แก่ บุ ค ลากรพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
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8. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่สาคัญที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1 อาคารและสถานทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
8.2 จุดที่ให้บริการต่าง ๆ
8.3 เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
8.4 เครื่องมือทางการแพทย์
8.5 เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่น ๆ ที่สาคัญของแต่ละแห่ง
9. งานบริก ารพยาบาลจิต เวชผู้ป่ วยนอก ก าหนดกฎระเบี ยบ ข้อ บัง คั บ ที่ สาคั ญ
รวมทั้ง กฎหมายต่า งๆ ที่หน่วยงานใช้เป็นกฎระเบียบพิเศษ และมี ความสาคัญต่องานหลักของ
หน่ วยงาน (ไม่ร วมกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับ กับ ทุกส่วนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540
9.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
9.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
9.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล
9.5 กฎระเบี ยบและข้ อบั ง คั บ อื่ น ๆที่ส าคั ญ ส าหรับ การประกอบวิ ชาชีพ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
1. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยนอก ก าหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยใช้ International
Standardization and Organization (ISO), Hospital Network Quality Award (HNQA),
Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA),
Nursing Quality Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กาหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการท างานหลั ก อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การวั ด จากจุ ด คุ้ ม ทุ น การวั ด ความพึ ง พอใจ
ความไม่พึง พอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดค่า ใช้จ่ายโดยยัง คงรักษาระดับ
คุณภาพ ฯลฯ
3. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยนอก ก าหนดแนวทางในการเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในองค์กรอย่า งเป็น ระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลในระยะก่อนตรวจรักษา
1.1 การคัดกรองและประเมินปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพประเมินอาการทางกายเบื้องต้นและประเมินสภาพจิต เพื่อจัดลาดับความ
รุนแรงและความเร่งด่วนของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
1. รวบรวมข้อมูลและประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ใช้บริการทัน ทีเมื่อมาถึงหน่วยงาน
ผู้ป่วยนอก โดยประเมินอาการเบื้องต้นจากอาการสาคัญ (chief complaint) และอาการแสดงแรกรับ
ที่ได้จากเวชระเบียน/ การส่งต่อ การซักประวัติ/ การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ/ ครอบครัว/ ผู้ดูแล
โดยศึกษาจากข้อมูลภาวะสุขภาพ ดังต่อไปนี้
1.1 อาการสาคัญที่มาโรงพยาบาล
1.2 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน
1.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับอาการสาคัญที่มาโรงพยาบาล
1.4 ประวัติการเจ็บป่วยทางจิตในครอบครัว
1.5 ประวัติการคลอดและพัฒนาการแต่ละช่วงวัยในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก
1.6 ประวัติการใช้ยา สารเสพติด สุรา การแพ้ยา
1.7 การตรวจวัดสัญญาณชีพ
1.8 การตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับอาการสาคัญ
1.9 ตรวจความพร้อมของเอกสารการตรวจต่างๆ เช่น ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินปัญหาสุขภาพจิตจากแบบประเมินต่างๆ ฯลฯ
1.10 ประวัติการได้รับบาดเจ็บ/ ถูกทาร้าย / อุบัติเหตุ
1.11 ประวัติการถูกดาเนินคดี ที่ยังไม่สิ้นสุด
2. ประเมิน และจ าแนกระดับ ความรุน แรงและความเร่ง ด่วนของการเจ็บป่ วยทางจิต
เพื่อส่งต่อจิตเวชฉุกเฉิน
3. ให้การช่วยเหลือ/ การรักษาพยาบาลด้านจิตเวชเบื้องต้นที่เหมาะสม ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดของหน่วยงาน เช่น จากัดพฤติกรรมตามความจาเป็น ฯลฯ
กรณีโรงพยาบาลชุมชนส่งต่อหน่วยงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉินภายในหน่วยงานเดียวกัน
และหรือ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์
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ส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กว่ า เช่ น โรงพยาบาลเฉพาะทางด้ า นจิ ต เวช ฯลฯ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ใช้บริการมีอาการทางจิตรุนแรง
3.2 ผู้ใช้บริการมีอาการทางจิตที่เสี่ยงต่อการทาร้ายตนเอง ผู้อื่น และทาลายทรัพย์สิน
4. บัน ทึ ก ข้ อ มู ลการประเมิน ทางจิ ตเวช ตามแบบฟอร์ มการบั น ทึ กที่ก าหนดของ
หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก
5. รายงาน/ ให้ข้อมูลแพทย์ / ทีมสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนในฐานะ
ทีมสุขภาพจิต เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลอาการทางจิตและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ
6. ให้ข้อมูลอาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง / ดูแลจากการประเมินอาการ
แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการทุกรายได้รับการประเมินด้านจิตเวชจากพยาบาลวิชาชีพ
2. ผูใ้ ช้บริการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตามลาดับความรุนแรง/เร่งด่วน
1.2 การประเมินและเฝ้าระวังอาการผู้ใช้บริการต่อเนื่อง
พยาบาลวิชาชีพประเมินปัญหา และเฝ้าระวัง ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ บุคคลอื่นและ
ทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการในหน่วยงาน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินอาการและอาการแสดง เพื่อค้นหาอาการผิดปกติของผู้ใช้บ ริการตาม
แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อวินิจฉัยปัญหา ความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
1.1 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
1.2 พฤติกรรมหลบหนี
1.3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทาร้ายตนเองและผู้อื่น
1.4 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
1.5 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคร่วมทางกาย
2. ให้ข้อมูลอาการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง/ ดูแลจากการประเมินอาการ
แก่ผู้ใช้บริการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
3. วางแผนการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหา
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4. บัน ทึก ผลการประเมิน อาการและอาการแสดงสาคัญ การวินิจฉัย การพยาบาล
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5. รายงาน หรือ ให้ ข้อ มูลอาการผิดปกติ ภาวะเสี่ยงทางคลินิ กให้กับ แพทย์หรือ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการได้รับการประเมินปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2. ผูใ้ ช้บริการได้รับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ/ ภาวะเสี่ยงทางคลินิก
1.3 การปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิช าชีพ ปฏิ บัติก ารพยาบาล สอดคล้อ งตามปั ญ หา และการตอบสนองต่ อ
ภาวะการเจ็บป่วยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการปฏิบัติการพยาบาล
2. ให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพยาบาล และเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้บริการได้ซักถามประเด็นสงสัย
3. ปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องตามปัญ หาและตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
3.1 ลดความวิตกกังวล โดยให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นเพื่อลดความ
วิตกกังวลของผู้ใช้บริการ
3.2 เฝ้าระวังภาวะความเสี่ยงต่างๆระหว่างรอตรวจ เช่น ภาวะแทรกซ้อนทาง
กาย พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมหลบหนี อาการข้างเคียงจากยาทางจิต ฯลฯ
4. สื่อสารข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลที่ให้กับผู้ใช้บริการแก่ทีมพยาบาลและทีม
สหวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการดูแลต่อเนื่อง
5. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบฟอร์มการบันทึก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในระยะก่อนตรวจรักษา
2. ผูใ้ ช้บริการได้รับการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
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1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมาย
และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินผลตามเป้าหมายและผลลัพธ์ สอดคล้องกับการวินิจฉัยการพยาบาล
2. ประชุมกับทีมพยาบาล เพื่อการวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติการพยาบาล
3. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บ ริการและครอบครัว มีส่วนร่วมประเมิน อาการเปลี่ยนแปลง
หลังได้รับการพยาบาลและผลลัพธ์
4. รายงานอาการผิดปกติ/อาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแก่แพทย์
ผู้ตรวจรักษาโรคและผู้เกี่ยวข้อง
5. บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการได้รับการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับการพยาบาล
มาตรฐานที่ 2

การพยาบาลในระยะตรวจรักษา

พยาบาลวิชาชีพ ดู แ ลช่ วยเหลือ ผู้ป่ ว ยระหว่า งการตรวจรั กษา รวมทั้ง เอื้อ อานวยให้
กระบวนการรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเสมอภาค
แนวทางปฏิบัติ
1. ดูแลให้ผู้ใช้บ ริการเข้ารับ การตรวจรักษาตามลาดับ ยกเว้น กรณี ผู้ใช้บริการที่มี
อาการทางจิตเฉียบพลัน เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่นและทรัพย์สิน ให้ส่งไปรักษาที่
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทันที
2. ระบุความถูกต้องของตัวบุคคล (patient identification) ดังต่อไปนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคลของผู้ใช้บริการตรงกับเอกสาร ได้แก่
เวชระเบียน ผลการตรวจต่างๆ เป็นต้น
2.2 ระบุ ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ จ ะท าหั ต ถการหรื อ ตรวจพิ เ ศษตาม
แนวทางปฏิบัติ
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2.3 กรณีผู้สูงอายุ/ ผู้พิการมีปัญหาการรับรู้ทางสายตา หูพิการ และผู้ป่วยเด็ก /
ผู้ใช้บ ริก ารที่ก ารรับ รู้บ กพร่อ ง ให้มีก ารทวนซ้าจากญาติแ ละครอบครัว หรือผู้น าส่ง จนมั่น ใจว่า
ถูกต้อง
2.4 กรณีไม่ทราบชื่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการไม่สามารถระบุชื่อตนเองได้ให้มี
การบ่งชี้ลักษณะสาคัญเพื่อระบุความถูกต้องของผู้ใช้บริการ
3. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์พร้อมใช้ในการตรวจ
รักษา
4. เตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการตรวจ คานึ งถึงความแตกต่าง
ของปัจเจกบุคคล โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ช่วยเหลืออานวยความสะดวกผู้ใช้บริการก่อนเข้ารับการตรวจ
4.2 กรณีตรวจพิเศษต่างๆ ให้อธิบายเป้าหมาย และขั้นตอนการตรวจรักษาให้
กระจ่างชัดเจน คานึงถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคล
5. เฝ้ า ระวั ง และช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในขณะตรวจรั ก ษา ป้ อ งกั น ปั จ จั ย เสี่ ย งให้
ผู้ใช้บริการ บุคคลอื่นและทรัพย์สินปลอดภัยในขณะตรวจรักษา
6. กรณี มีก ารเก็ บ สิ่ง ส่ง ตรวจ (specimen) ให้เก็บ สิ่ง ส่ง ตรวจต่า งๆ ด้ว ยความ
ระมัดระวัง หรือประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุความถูกต้องของตัวบุคคลให้ตรงกับ
ผู้ใช้บริการก่อนส่งตรวจ
7. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการตรวจเพื่อใช้บริการใน
ขั้นตอนของการตรวจรักษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
8. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ได้ซั กถามประเด็นสงสัย เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจรักษาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. จัดบริการเฉพาะผู้ใช้บริการทีต่ ้องการพบแพทย์เป็นการส่วนตัว
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการได้รับการระบุตัวบุคคลที่ถูกต้อง ในระยะตรวจรักษา
2. ผูใ้ ช้บริการปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในระยะตรวจรักษา

มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลในระยะหลังตรวจรักษา
พยาบาลวิชาชีพให้การพยาบาล และประสาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลบาบัด
ตามแผนการรักษา
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แนวทางปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถู กต้ องของตั วบุ คคลผู้ ใช้ บริ การให้ ตรงกั บเอกสาร ได้ แก่ ค าสั่ ง
การรักษา แบบฟอร์มการส่งตรวจต่างๆ เอกสารเกี่ยวกับการประสานงาน/ การส่งต่อการบริการต่อไป เป็นต้น
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การเข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล
2.2 การเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยเพิ่ม
2.3 การดูแลตนเอง และการมาตรวจตามนัด
3. ให้ข้อมูล เกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง และการบาบัดพิเศษ ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การวินิจฉัยครั้งแรกเป็นโรคทางจิตเวชหรือมีอาการทางจิตเฉียบพลัน
3.2 กรณีส่งผู้ใช้บริการเข้ารับบริการกิจกรรมบาบัด หรือคลินิกพิเศษ
3.3 การอธิบาย/ ให้คาแนะนา/ จัดทาเอกสาร/ สื่อการดูแลตนเอง โดย
คานึงถึงความแตกต่างของบุคคลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กาหนดของหน่วยงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
4.2 การส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น
4.3 การส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
5. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
2. ผูใ้ ช้บริการได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลของขั้นตอนการบริการรักษาต่อไปอย่างถูกต้อง

มาตรฐานที่ 4

การดูแลต่อเนื่อง

พยาบาลวิชาชีพวางแผนให้การบาบัดดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินความต้องการการบาบัดทางการพยาบาลของผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุม
2. ให้สุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับภาวะ การเจ็บป่วยด้านจิตเวชและสุขภาพจิต แผนการ
รักษา การบาบัดทางการพยาบาล เช่น การดูแลผู้ป่วยรับประทานยาทางจิต เวช การสังเกตอาการนา
การฟื้นฟูตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ ฯลฯ
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3. ประสานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ใช้บริการต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป การรักษา การบาบัด ทางการพยาบาล การจัดหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุน ที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ ฯลฯ
4. ให้ก ารพยาบาลตามสภาพปั ญ หา ความต้อ งการ และการตอบสนองต่อภาวะ
สุขภาพผู้ใช้บริการ ก่อนการส่งต่อ หรือเคลื่อนย้าย โดยคานึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ
5. บันทึกข้อมูลการส่ง ต่อ หรือเคลื่อนย้าย เพื่อการดูแลต่อเนื่ องอย่า งครอบคลุม
ตามแนวทางและมาตรฐานที่กาหนดของหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ก่อนกลับบ้าน
5.2 การส่งต่อ – เคลื่อนย้าย ไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
5.3 การส่งต่อ – เคลื่อนย้าย ไปยังโรงพยาบาล/สถาบันอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการทุกรายได้รับการบาบัดดูแล ประสาน ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
2. ผูใ้ ช้บริการปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ระหว่างการจาหน่าย/ส่งต่อ
มาตรฐานที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ สร้า งเสริมสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปัญหา
สุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น (potential health problem)
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหาปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ
2. การจัดแผน/ กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพจิตครอบคลุมกลุ่มของผู้ใช้บริการ
3. การจัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก ให้เอื้อต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต
4. ประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพจิต ของผู้ใช้บริการ เช่น ความสุข ความรู้และ
ทักษะการดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตดี ฯลฯ
5. บันทึกและรายงานกิจกรรมการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจิตเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล
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มาตรฐานที่ 6

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต

พยาบาลวิชาชีพ เสริมสร้า งพลังอานาจ ฟื้น ฟู สมรรถภาพให้กับผู้ใช้บ ริการ เพื่อให้
สามารถเผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วย และการรักษาระยะยาว
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหา ความพร่องด้านจิตเวชและสุขภาพจิต ที่ส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วยใน
ระยะยาว ของผู้ใช้บริการ
2. วางแผน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการด้าน
การดูแลตนเอง และทักษะทางสังคม
3. ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์
4. บันทึกกิจกรรมและผลของการเสริมสร้างพลังอานาจ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามปัญหาและความต้องการ
มาตรฐานที่ 7 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากการเข้ารับบริการ
จิตเวชและสุขภาพจิต
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหาปัญหา และภาวะเสี่ยงของผู้ใช้บริการ เพื่อบริหารจัดการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
2. ประเมินความเสี่ยงด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม โรคติดเชื้อ ด้านการ
บาบัดรักษา
3. วางแผน และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และคุ้ ม ครองภาวะสุ ข ภาพแก่
ผู้ใช้บริก าร เช่น การจั ดสิ่งแวดล้อม การป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันอันตรายจากพฤติกรรม
รุนแรงหรือพฤติกรรมทาร้ายตนเอง การป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยไฟฟ้า
ฯลฯ
4. ควบคุมกากับให้มีการประเมิน เพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากการใช้บริการจิตเวชผู้ป่วยนอก
มาตรฐานที่ 8

การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

พยาบาลวิ ช าชี พ ให้ ข้ อ มู ล และความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบ าบั ด รั ก ษาและการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหาความต้องการการเรียนรู้เพื่อให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับ กลุ่มผู้ใช้บริการตามปัญหาและความต้องการ
ทั้งแบบรายกลุ่ม/รายบุคคล
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ใช้บริการประกอบการ
ตัดสินใจ ลงนามยอมรับหรือปฏิเสธการรักษา
4. พัฒนาเอกสาร สื่อ และวางแผน จัดโปรแกรมการให้ข้อมูลและความรู้ ครอบคลุม
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการโดยคานึงถึงวิธีการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มวัย
5. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ เข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านจิตเวชและสุขภาพจิต จาก
สื่อประเภทต่างๆ
6. ประเมินระดับความรู้ และจัดเสริมความรู้ที่จะนาไปปฏิบัติในการดูแลตนเองของ
ผู้ใช้บริการ และครอบครัว
7. บันทึกข้อมูลการให้ความรู้ และผลการประเมิน และแผนการให้ความรู้ครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
มาตรฐานที่ 9 การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
พยาบาลวิชาชีพให้การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแก่ ผู้ใช้บริการ โดยเคารพ
ศั ก ดิ์ศ รีแ ละคุณ ค่า ความเป็ น มนุ ษย์ ตลอดจนการพิทักษ์สิ ทธิตามขอบเขต บทบาทหน้ า ที่ความ
รับผิดชอบ
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แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
1.1 การให้ข้อมูล/บอกกล่าว ยินยอมรับการรักษา หรือไม่ยินยอมรับการรักษา/
ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ใช้บริการ
1.2 การแจ้งชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการ
1.3 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ เกี่ยวกับ
1.3.1 ความลั บ ของเวชระเบี ย น ทั้ ง สิ ท ธิ ก ารใช้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เวช
ระเบียน
1.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/ วิจัย
1.3.3 การเปิดเผยร่างกาย/ข้อมูลจากการให้บริการรักษาพยาบาลและ
ผลการตรวจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ที่
ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ/วัฒนธรรม
1.4 การขอตรวจค้นร่างกายและสิ่งของที่อาจใช้เป็นอาวุธ
1.5 การผูกมัด ยึดตรึง การบาบัดหรือการตรวจพิเศษ
1.6 การดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง
1.7 การรักษาทรัพย์สิน
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติและความเท่าเทียมกัน
3. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ซักถามประเด็นสงสัย และมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือก
วิธีการดูแลรักษาพยาบาล
4. ผู้ใช้บริการ มีการรับรู้บกพร่อง ผู้ป่วยเด็ก ต้องมีผู้ดูแล
5. ผู้ใช้บริการไม่สมัครใจยินยอมรักษา ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการรักษา
6. ผู้ใช้บ ริการที่มีภาวะอัน ตรายหรือจาเป็ น ต้องได้ รับการบ าบัดรักษา ให้น าเข้า สู่
กระบวนการบังคับรักษาตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 22
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ใช้บริการได้รับการพิทักษ์สิทธิ อย่างเหมาะสม
2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการจากบุคลากรทางการพยาบาลโดยไม่มีการละเมิดสิทธิของ
ผู้ใช้บริการ
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มาตรฐานที่ 10 การบันทึกทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล ที่ แสดงถึงการใช้กระบวนการพยาบาล
ทีค่ รอบคลุมลงในแบบบันทึกที่สามารถสื่อสารกับทีมสุขภาพ เกี่ยวกับ
1.1 การวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล/ปั ญ หาการตอบสนองต่ อ ภาวะพร่ อ งทาง
สุขภาพจิต
1.2 การวางแผนการบ าบั ด ทางการพยาบาล/การเตรี ย มพร้ อ มก่ อ นส่ ง ต่ อ /
เคลื่อนย้าย/การดูแลต่อเนื่องหลังได้รับการรักษา
1.3 การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเบื้ อ งต้ น การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล และการ
ประเมินผล/การตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล
2. บันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการให้บริการพยาบาล ตามอาการทางคลินิกของ
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดบริการ
3. จัดระบบการบันทึกทางการพยาบาลในทุกกิจกรรมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การบันทึก
4. นาผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล ที่เป็นระบบ และสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสื่อสารระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้

92

บทที่ 3 มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการพยาบาล
1. ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
1.1 จานวนอุบัติการณ์ระบุตัว
ผู้ป่วยผิดคน

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนแผนงาน/ โครงการ
ที่บรรลุตาม เป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/ โครงการทั้งหมด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.2 จานวนอุบัติการณ์
รักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.3 จานวนอุบัติการณ์ความ
ผิดพลาดในการบริหารยา
(drug administration error)

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ฆ่าตัวตายสาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
หลบหนีสาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากพฤติกรรมรุนแรง

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.7 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

1.8 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.9 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ทาลายทรัพย์สิน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

2. ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับ
คาแนะนา/ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพจิตเมื่อมารับการตรวจ

100%

จานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับคาแนะนา/
ข้อมูลทางด้านสุขภาพเมื่อมารับการตรวจ
X100
จานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด

3. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มาติดตาม
การรักษาตามนัด

80%

จานวนผู้ใช้บริการที่มาติดตาม
การรักษาตามนัด
X 100
จานวนผู้ใช้บริการที่นัดมาติดตาม
การรักษาตามนัดทั้งหมด

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผู้ใช้บริการ

4.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการ

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล

4.3 ร้อยละของการแก้ไข และ
หรือการตอบกลับข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

100%

4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
4.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของ
ผู้ใช้บริการ

5. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
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 85%

จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข/ ตอบกลับ
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

X 100

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

5.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ x3SD*
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ
ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
X100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

5.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริการพยาบาล

 85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
X100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

5.4 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
บริการ

x3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ผลิตภาพ (productivity)ของ
หน่วยงานได้เกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนยา/เวชภัณ ฑ์ /อุปกรณ์ทาง
การแพทย์หมดอายุ

90 110%
0

จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ
X 100
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
ตรวจสอบจากผลการสารวจยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์
ทางการแพทย์ หมดอายุในแต่ละเดือน

3. ร้อยละของเวลาเฉลี่ยในการ
คัดกรองผู้ที่มาใช้บริการใน
งานผู้ป่วยนอก

ลดลง
10%

เวลาเฉลี่ยในการคัดกรองที่ลดลง
จากปีทผี่ ่านมา
X 100
เวลาเฉลี่ยในการคัดกรองปีที่ผ่านมา

4. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลได้ถูกต้อง

100%

จานวนพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

5. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่
กาหนดไว้

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

 80%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด

2. ร้อยละของพยาบาลได้รับการ
อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
เฉลี่ยอย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรมเกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ยอย่างน้อย
10 วัน/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลที่
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตและการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ที่ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
1. ร้อยละของบุคลากรทางการ
พยาบาลที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กาหนด

0
4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

0
5. จานวนอุบัติการณ์บุคลากร
ทางการพยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย
6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศการทางานของพยาบาล

*
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ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

 80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศการทางานของบุคลากร
ทางการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ เมื่อยังไม่มีค่ากลางของประเทศ

บทที่ 3 มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก

บรรณานุกรม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2545). มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและแบบ
ประเมินตนเอง. นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2542). มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2549). เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทอินโนกราฟฟิกส์ จากัด.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ. (2539). มาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดย
มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ฉบับปีกาญจนภิเษก. กรุงเทพฯ : บริษัทดีไซร์ จากัด.
สภาการพยาบาล. (2540). พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528.
แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. วิชาชีพ ฉบับที่ 2. มปท.
สานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2550). มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2548). มาตรฐานระบบบริการ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ เล่ม 1 มาตรฐานระบบบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
Irena, G.R. (1980). Setting nursing standard and evaluating care, management for
nurse : A multidisciplinary approach. 2nd ed. St Luis : The CV. Mosby Co.
Rankin, S.H. , and Stallings, D.K. (1996) Patient education : issues principle
practice. 3rd ed. Lippincott.

97

บทที่ 4 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บทที่ 4
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

การบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยจิ ตเวชฉุก เฉิน เป็ น บริก ารพยาบาลผู้ป่ วยที่มี ปั ญ หาทาง
จิตเวชที่รุนแรง หรือมีลักษณะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของ
ตนเองและผู้อื่น ต้องการความช่วยเหลือ หรือการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้การพยาบาล ณ แผนก
ฉุกเฉิน และห้องสังเกตอาการ
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน มี 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ได้แก่
1.1.1 ลักษณะพื้นฐานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.1.2 ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิต
เวชฉุกเฉิน
1.2 ความท้าทายต่องานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ได้แก่
2.2.1 สภาพการแข่งขัน
2.2.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
2.2.3 ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน มี 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3. การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ส าหรั บ มาตรฐานการบริ ห ารงานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น สามารถใช้
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาล ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
การพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุก เฉิน ได้ ทั้ง นี้ เนื่ องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององค์กร
พยาบาลกับหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินเป็นข้อกาหนดให้พยาบาลวิชาชีพนาไป
ปฏิบัติการดูแ ลผู้ป่วยตั้ง แต่ผู้ป่ วยเริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่ วยบริการ จนออกจากหน่วยบริการ
รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การตรวจ และบาบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.1 การประเมินและคัดกรอง ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.2 ประเมินอาการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.3 การปฏิบัติการพยาบาล
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์การพยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 4 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 5 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 6 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น เป็ น ผลของการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการพยาบาลทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่
มิติที
มิติที่
มิติที่

1
2
3
4

ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล

ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คือ ภาพรวมของงานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ซึง่ เป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินการและความท้าทายที่สาคัญที่งาน
บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินเผชิญอยู่ รายละเอียดของลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาล
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ลั ก ษณะพื้ น ฐานของงานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น และ
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 2) ความท้าทายต่องาน
บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย สภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
100

บทที่ 4 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจของงานและความสัมพันธ์ที่สาคัญกับผู้ใช้บริการ ส่วนราชการอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนโดยรวม ดังต่อไปนี้
ก. ลักษณะพื้นฐานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารการ
พยาบาลเป็นปัจจุบัน ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา สายการประสานงานของหน่วย
ในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของงานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น คื อ พยาบาล
ที่มี ความรู้ ความสามารถในการพยาบาลจิต เวชและสุ ขภาพจิ ต บริ การพยาบาลจิต เวชฉุ กเฉิ น
การบริ ห ารงานบริ ก ารพยาบาลให้ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ และนโยบายที่ ก าหนดและร่ ว มเป็ น
กรรมการบริหารขององค์กรพยาบาล
3. งานบริการพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดลักษณะพื้นฐานของงานบริการ
พยาบาลที่ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
3.1 วิ สั ย ทั ศ น์ ข องงานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ นโยบายของกลุ่มการพยาบาล และโรงพยาบาล
3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาล คือ ความปลอดภัย ในชีวิตของ
ผู้ป่วย ผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สิน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
3.3 พันธกิจของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน สะท้อนให้เห็นถึงการ
บริหาร การจัดระบบบริการพยาบาล และกระบวนการพัฒนาของหน่วยงาน
3.4 ค่านิยม (value) ของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่สะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การพยาบาลแบบองค์รวม (holistic care)
3.4.3 การบริการทีเ่ ป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and safety)
3.4.4 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.5 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.6 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.4.8 การเป็นผู้นา (leadership)
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4. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการให้ บ ริ ก ารดู แ ล
บาบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ที่เกิดภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ทั้งจิตใจและร่างกาย
ในทุกช่วงวัย ในโรงพยาบาล ครอบคลุมการป้องกันการบาดเจ็บ /เจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ และ
การดูแลการสร้างเสริมสุขภาพจิต การรักษาไว้ซึ่งการทาหน้าที่ของร่างกายและชีวิต โดยครอบคลุม 4
มิติทางการพยาบาล
5. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ก าหนดบริ ก ารในความรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย
5.1 การบริก ารรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน และห้อ ง
สังเกตอาการ
5.3 การบริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง
5.3 การสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยและประชาชน
5.4 การคุ้มครองภาวะสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง
6. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ประกอบด้วย
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยคานึงถึงผู้ใช้บริการ เป็นศูนย์กลาง
6.2 คัดแยกและจัดลาดับความรุนแรงของปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวช
6.3 ประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยทางการพยาบาล ระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ปฏิบัติการตามแผนการรักษา และประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉินในทุกช่วงวัย ภายใต้ข้อจากัดทั้งที่ทราบและไม่ทราบปัญหาของการเจ็บป่วยมาก่อน
6.4 ธารงไว้ซึ่งการทาหน้าที่ของร่างกาย/ ความสมดุลทางอารมณ์เพื่อช่วยชีวิต
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
6.5 ให้การดูแลในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชสาหรับผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะกลุ่ม เช่น
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมฆ่าตัวตาย ฯลฯ
6.6 ดาเนินการเชิงรุกในสถานการณ์แวดล้อมทางจิตเวชที่ไม่สามารถควบคุมได้
หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีความไวในการประเมิน
ความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
6.7 มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลต่อเนื่อง
6.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิ ตและการเจ็บป่วย
ทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน
7. งานบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยจิ ตเวชฉุ กเฉิ น ก าหนดขอบเขตการบริห ารงานของ
หน่วยงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้
7.1 นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานจิตเวชฉุกเฉิน
7.2 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการพยาบาล
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7.3 การบริ ห ารทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การด้ า นโครงสร้ า ง อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ และงบประมาณ
7.4 การบริหารต้นทุนด้านการพยาบาลที่คานึงถึงคุณภาพบริการ
7.5 การติดตาม กากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ การปรับปรุงวิธีการ
ทางาน การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการพยาบาล
7.6 การจัดการความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
7.7 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล
7.8 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
7.9 การสร้างการมีส่วนร่วมกับพหุภาคีในชุมชนและสังคม
7.10 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
8. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ก าหนดแนวทางและกระบวนการ
ให้บ ริก ารพยาบาลแก่ ผู้ใช้บริการและประชาชน ที่ครอบคลุมการบริการพยาบาลทั้ ง ในและนอก
โรงพยาบาล รวมถึงการบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตใน
ชุมชน
9. งานบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดลักษณะของบุคลากรทางการ
พยาบาลของงาน ดังต่อไปนี้
9.1 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง
9.2 กาหนดจานวนบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยงาน
9.3 กาหนดความต้องการด้านกายภาพของบุคลากรทางการพยาบาล
9.4 กาหนดสัดส่วนของทีมการพยาบาล (skill mix) ตามสมรรถนะของบุคลากร
10. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่สาคัญ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้
10.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
10.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์สาหรับให้บริการผู้ป่วย
11. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สาคัญ
รวมทั้ง กฎหมายต่างๆ ที่หน่ วยงานใช้เป็ น กฎระเบียบพิเศษ และมีความสาคัญ ต่องานหลักของ
หน่ วยงาน (ไม่ร วมกฎระเบียบทั่วไปที่บัง คับกับ ทุกส่วนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
11.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540
11.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
11.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล
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11.5 กฎระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ อื่ น ๆที่ส าคั ญ สาหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริหารที่ระบุ
สายงานความรับผิดชอบของหน่วยงานและเป็นปัจจุบัน
2. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ระบุหน่วยงาน หรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกัน โดยกาหนดสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น บทบาทในการสนั บ สนุ น
บทบาทในการตรวจสอบเอกสาร ฯลฯ
2.3 ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงานที่กาหนดร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กร
อื่น เช่น ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2.4 กลไกการสื่อสาร ระบบการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
และกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการให้บริการรักษาพยาบาล เช่น การติดต่อระหว่างบุคคล
การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ ทางเอกสาร ฯลฯ
3. งานบริการพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดกลุ่มผู้ใช้บ ริการ และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่ว นเสีย หลัก ของหน่ วยงานครบถ้วน ทั้ง ผู้ ที่ได้รั บ ผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน
4. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดความต้องการและความคาดหวังที่
สาคัญของกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การได้รับบริการที่รวดเร็ว การได้รับบริการที่
ถูกต้อง การได้รับบริการที่สุภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาพยาบาลและด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง ฯลฯ
5. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ก าหนดกลไกการสื่ อ สารระหว่ า ง
หน่วยงานกับกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักของหน่วยงาน ทั้งการสื่อสารผ่านบุคคล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเอกสาร และอื่นๆ
II.

ความท้าทายต่องานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินระบุสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สาคัญ เชิง
ยุทธศาสตร์ ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
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ก. สภาพการแข่งขัน
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดลักษณะของสภาพการแข่งขันของ
การบริการพยาบาล ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 การเพิ่ มประสิทธิภาพของหน่ วยงาน เช่น การลดขั้น ตอนในการทางาน
ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ฯลฯ
1.2 การเทียบเคียงคุณภาพบริการพยาบาล (benchmarking) มีการกาหนด
เป้ า หมายการให้ บ ริก ารพยาบาลของหน่ วยงานให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ในระดั บ ที่กว้ า งขวางขึ้น เช่ น
ในระดับประเทศ และต่างประเทศ ฯลฯ
1.3 การระบุปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลต่อสภาวะการแข่งขันของ
หน่ ว ยงาน เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของการบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ปริ ม าณงาน
ที่เพิ่มขึ้น นโยบายสุขภาพจิต การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ การขาดแคลนแพทย์ พยาบาลที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตามศักยภาพของโรงพยาบาล ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินระบุปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรพยาบาล
ประสบความสาเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นหรือประเทศอื่น เช่น คุณภาพบริก ารพยาบาล
ที่ดีกว่า ค่าบริการที่ถูกกว่า การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
3. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินระบุแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสาหรับ
3.1 กระบวนการทางานโดยทั่วไป และเชิงการแข่งขันที่หน่วยงานมีอยู่แล้ว เช่น
ข้อมูลเชิงการ benchmarking กับ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ
3.2 การเปรี ย บเที ย บกั บ องค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ (benchmarking) ซึ่ ง ได้ รั บ การ
คัดเลือ กหากระบวนการและผลลัพ ธ์ ซึ่ง แสดงถึง การปฏิบัติ และการดาเนิ น การอย่ า งดีเยี่ยมใน
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในองค์กรพยาบาลหรือกับโรงพยาบาลอื่น
3.3 การเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน (comparison) ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
4. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ระบุ ข้ อ จ ากั ด ในการหาข้ อ มู ล
เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี)
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดขอบเขตของงานบริการพยาบาลที่
ยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะสามารถตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เ กิดขึ้นในระบบสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. งานบริการพยาบาลผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดระบบบริหารบริการพยาบาล
ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลและเกิดคุณภาพ
3. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลที่คานึงถึง
ต้นทุน (cost-effective) ในการดูแลผู้ป่วย
4. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น เพิ่ ม ความพึ ง พอใจแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ในสภาพบรรยากาศที่เร่งรีบ ฉุกเฉินรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัย
5. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทางาน (quality
of work life) ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1. งานบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยจิต เวชฉุกเฉิ น กาหนดแนวทางในการปรั บ ปรุง การ
ดาเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทางานโดยใช้ International
Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality Award (HNQA), Thailand
Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality
Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กาหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการท างานหลัก อย่า งเป็ น ระบบ เช่ น การวัด จากจุด คุ้ มทุ น การวั ดความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ ฯลฯ
3. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ก าหนดแนวทางในการเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
มาตรฐานที่ 1

การตรวจและบาบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

1.1 การประเมินและคัดกรอง ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพคัดกรองอาการสาคัญและการประเมินภาวะจิตสังคม ของผู้ป่วยที่มารับ
บริ ก าร ณ หน่ วยงานจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ทุ ก ราย และจั ด ล าดั บ ความเร่ ง ด่ ว นของการรั ก ษาพยาบาล
(priorities of care) ตามสภาพปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยแต่ละราย
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมิ น อาการเพื่ อ คั ดกรองผู้ป่ วย (primary assessment) เบื้ องต้น ด้ วยการ
ประเมินภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรม และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งสัมพันธ์กับอาการ
สาคัญที่มาโรงพยาบาลทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการสาคัญที่มีอันตราย
ต่อชีวิตผู้ป่วย ผู้อื่นและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาจากัดพฤติกรรมทันทีและตรวจสอบอาวุธในตัวผู้ป่วย
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อจัดระดับความรุ นแรงของภาวะฉุกเฉินทางจิต
เวชของผู้ป่วยแต่ละราย ตามแนวทางการจาแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน วินิจฉัย และวางแผน
ให้การพยาบาลบนพื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมได้ ตามวิธปี ฏิบัติของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ของแต่
ละหน่วยงาน
3. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินที่เป็ นอันตรายต่อชีวิตตนเอง ผู้อื่นและ
ทรัพย์สิน ตามแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน
4. รายงานแพทย์ ตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ น
การกาหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
5. บันทึกข้อมูลการคัดกรองทางจิตเวชเบื้องต้นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
5.1 อาการ และอาการแสดงที่สาคัญเมื่อแรกรับ
5.2 การประเมิ น ภาวะทางจิ ต อารมณ์ เพื่ อ แยกระดั บ ความรุ น แรงของ
ความเจ็บป่วยทางจิต
5.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต การใช้ยา การใช้สารเสพติด โรคประจาตัว และการแพ้ยา
5.4 สั ญ ญาณชี พ ระดั บ ความรู้ สึ ก ตั ว หรื อ สั ญ ญาณทางระบบประส าท
(neurological signs) มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท หรือได้รับบาดเจ็บทางสมอง
5.5 ผลการตรวจเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการ
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ได้รับการคัดกรอง (mental health triage) และประเมิน
ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชโดยพยาบาลวิชาชีพ
2. ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาพยาบาลตามล าดั บ ความรุ น แรง
เร่งด่วนของการเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการแก้ไขอาการสาคัญที่เป็นอันตราย
ต่อชีวิตผู้ป่วย ผู้อื่น และทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงที
4. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
1.2 การประเมินอาการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาผู้ป่วยเพิ่มเติม (secondary survey) อย่างละเอียดทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และประเมินซ้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (ongoing
assessment) ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย
แนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินผู้ป่วยแต่ละประเภทตามแนวทางการจาแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน
2. ประเมินอาการต่อเนื่อง (ongoing assessment) และดูแลความเจ็บป่วยตามภาวะ
ของโรคทางจิตเวชหรือการเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในหน่วยงานจิตเวชฉุกเฉิน
3. บันทึกผลการประเมินอาการและอาการแสดงที่สาคัญที่ตรวจพบลงในแบบบันทึก
หรือแฟ้มประวัติ (OPD card) และรายงานอาการผิดปกติแก่แพทย์เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกราย ได้รับการการประเมินและแก้ไขอาการสาคัญที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที
2. ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ทุ ก ราย ได้ รั บ การเฝ้ า ระวั ง ภาวะเสี่ ย ง/อาการผิ ด ปกติ
ตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน
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1.3 การปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาที่สอดคล้อง
กับผู้ป่วย ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เพื่อลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและทรัพย์สิน และส่งเสริมความสุขสบายของผู้ป่วย
แนวทางปฏิบัติ
1. วินิจฉัย วางแผน กาหนดเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การพยาบาล
ตามความรุน แรงและเร่ง ด่ วนของผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉิน แต่ละประเภทให้สอดคล้อ งกับ ภาวะการ
เจ็บป่วยทางจิต
2. ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขภาวะที่เป็นอันตรายทันทีที่ตรวจพบปัญหา
3. ให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจระหว่างอยู่
ในหน่วยงาน
4. ให้ก ารบ าบัดทางการพยาบาล (nursing therapeutic) เพื่อบรรเทาอาการ
กระสับ กระส่ า ย หวาดระแวง ไม่อ ยู่นิ่ ง ผุดลุก ผุดนั่ ง เช่น การสร้า งสั มพัน ธภาพเพื่อการบ าบั ด
การให้สุขภาพจิตศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบาบัด ฯลฯ
5. ให้ ก ารพยาบาลเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครั ว เช่ น การป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น การจ ากั ด พฤติ ก รรม การรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ รั ก ษาใน
โรงพยาบาล
6. กรณีส่งต่อหรือจาหน่าย เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว และประเมิน
สัญญาณชีพ อาการและอาการแสดงซ้า ถ้าอาการเปลี่ยนแปลงจะต้องแก้ไขตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค/ กลุ่มอาการทางจิตเวช
7. แจ้งอาการและอาการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้งการรั กษาพยาบาลที่ผู้ป่วย
ได้รับแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะ
8. ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ รายงาน/ ให้ข้อมูลแพทย์
ตามขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการกาหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว
9. บัน ทึ ก การปฏิ บั ติก ารรั ก ษาพยาบาลและเวลาที่ ใ ห้ล งในแบบบั น ทึก หรือ แฟ้ ม
ประวัติของผู้ป่วย (OPD card)

109

บทที่ 4 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินได้รับการแก้ไขอาการสาคัญที่เป็นอันตราย อย่างรวดเร็วทันท่วงที
2. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ได้รับการรักษาพยาบาลครบถ้วนตามแผนการรักษา
3. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ไม่ได้รับอันตรายจากอาการทางจิต ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง
ผู้อื่นและทรัพย์สิน และส่งเสริมความสุขสบายระหว่างอยู่ในหน่วยงาน
4. ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจเพื่ อ
การรักษาต่อเนื่อง/ ส่งต่อการรักษา
5. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและครอบครัว ได้รับการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และเฝ้าระวังอาการที่สาคัญทางจิตเวชได้ก่อนจาหน่าย
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์การพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ ประเมินผลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่สัมพันธ์กับ
การรักษาพยาบาลที่ให้และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินผลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย
และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ บนพื้นฐานผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการรักษาพยาบาล
และสอดคล้องกับสภาวะการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วย
2. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ป่ วย และครอบครัว มีส่วนร่วมในการรับรู้การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3. ปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาล บนพื้นฐานการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละประเภท
4. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้ป่ วยจิต
เวชฉุ ก เฉิ น ลงในแบบบั น ทึ ก หรื อ แฟ้ ม ประวั ติ (OPD
card) และรายงานอาการผิ ด ปกติ
/ เปลี่ยนแปลงแก่แพทย์เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่ว ยจิต เวชฉุก เฉิน ได้รับ การรัก ษาพยาบาลตามแผนการพยาบาลของผู้ป่ว ย
แต่ละราย
2. ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การประเมิ น ผลการรั ก ษา ปั จ จั ย เอื้ อ อ านวย ปั ญ หา
อุปสรรคตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ของผู้ป่วยแต่ละรายระหว่างที่อยู่ใน
หน่วยงาน
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มาตรฐานที่ 2

การดูแลต่อเนื่อง

พยาบาลวิ ชาชี พ วางแผนการดู แ ลรั ก ษาต่อ เนื่ อ ง ตามแนวปฏิ บั ติ ก ารส่ ง ต่ อ ผู้ป่ ว ย
จิตเวชฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานและให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1.

การเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย
1.1 ผู้ป่วย และครอบครัว
1.1.1 ประเมินสภาพผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย ดูแลให้การพยาบาล
ผู้ป่วยตามปัญหาและความต้องการ แก้ไขภาวะฉุกเฉินแต่ละรายและภาวะที่เ ป็นอันตรายต่อตนเอง
ผู้อื่น และทรัพย์สินก่อนการส่งต่อ
1.1.2 ให้คาแนะนาผู้ป่วยและหรือกรณีผู้ป่ วยจิตเวชฉุกเฉินไม่สามารถ
รับรู้ได้ ให้คาแนะนาแก่ญาติ/ ผู้ดูแล
1.2 พยาบาลผู้นาส่ง
1.2.1 ศึก ษาข้อมูลการเจ็บ ป่ วยของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน แต่ละรายที่จะ
ส่งต่อ เพื่อเป็นข้อ มูลสาหรับการคาดการณ์แนวโน้มปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยระหว่างการ
ส่งต่อการรักษา
1.2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานระหว่าง
การส่งต่อ
1.3 การประสานงาน
1.3.1 สรุปปัญหาและการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละรายที่
ได้รับระหว่างอยู่ในหน่วยงาน
1.3.2 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยจิ ตเวชฉุ ก เฉิ น ที่ ค รอบคลุ ม ปั ญ หาการ
รักษาพยาบาลที่ได้รับพร้อมผลการตรวจอื่น
1.3.3 ประสานงานหน่ วยงาน โรงพยาบาลที่จะรับ ผู้ป่ วย โดยมีการให้
ข้อมูล เกี่ยวกับชื่อ - สกุลผู้ป่วย อายุ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สาเหตุการส่งต่อ การรักษาพยาบาล
ที่ได้รับ สิ่งที่ต้องเตรียมรับผู้ป่วย สิทธิการรักษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย ระหว่างนาส่ง
2.1 ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก ตามปัญหาและความต้องการขณะ
นาส่งผู้ป่วย
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2.2 กรณีส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น
2.2.1 วัดสัญญาณชีพและประเมินอาการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก ตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย
2.2.2 ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง ตามปัญหา
และความต้องการของผู้ป่วย
2.2.3 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช หรือขอ
ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามระบบและนาส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม
2.2.4 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการจากัดการเคลื่อนไหว
3. สรุปข้อมูลปัญหาและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินระหว่างนาส่ง พร้อม
เอกสารประจาตัวผู้ป่วย ให้กับแพทย์หรือพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละรายปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้ อนที่ป้องกันได้หรือภาวะ
ฉุกเฉินทางจิตเวช ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ระหว่างการเคลื่อนย้ายและนาส่ง
2. ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น แต่ ล ะราย ได้ รั บ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งทั น ที ที่ ถึ ง หน่ ว ยงาน
/ โรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 3

การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลที่ มีเป้า หมายในการคุ้มครองภาวะสุขภาพและ
ป้องกันความเสี่ยงของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ระบุตัวผู้ป่วย (patient identification) ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการรับรู้ (perception) และการรู้จักตนเอง (insight) บกพร่อง
2. ประเมินผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น การตกเตียง การหลบหนีออกจากโรงพยาบาล และวางแผนการดูแล ฯลฯ
3. ใช้หลักการ Six Right : Right Drug, Right Dose, Right Route, Right Time,
Right Patient, Right Documentation ในการบริหารยา/ สารน้า ในผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละราย
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4. ประเมิน ภาวะสุ ข ภาพและให้ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยจิ ตเวชฉุ กเฉิ น ที่ถู ก จ ากั ด การ
เคลื่อนไหวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การผูกมัด (restraint) เกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตและการ
บาดเจ็บบริเวณแขน ขาที่มีการผูกมั ด สภาพการขาดน้า ความต้องการน้า อาหารและการขับถ่าย
และระดับความรู้สึกตัว ฯลฯ
5. ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลใน
กิจกรรมที่มีการสอดใส่อุปกรณ์การตรวจรักษาเข้าสู่ร่างกายอย่างเคร่งครัด
6. เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ และคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วย ผู้อื่น และทรัพย์สินเพื่อรายงานแพทย์ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที
7. ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละประเภทปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค
8. ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้มีความปลอดภัยจากพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
9. บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ การคุ้ ม ครองภาวะสุ ข ภาพ และรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องทราบ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่ ว ยจิ ตเวชฉุก เฉิ น ไม่ เกิ ดภาวะแทรกซ้อ นที่ ป้ อ งกั น ได้ห รือการบาดเจ็บ เพิ่ ม
ระหว่างการรักษาพยาบาลในหน่วยงาน
2. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินไม่เกิดอุบัติการณ์ที่ป้องกันได้
3. บุคคลากรทางการพยาบาล ญาติมีความปลอดภัยจากอาการผิดปกติของผู้ป่วย
จิตเวชฉุกเฉิน
มาตรฐานที่ 4

การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตเวชแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมิน ความต้ อ งการและความพร้อ มในการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ อาการ และภาวะ
เจ็บป่วยทางจิตเวช เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อมูล
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2. วางแผนการให้ข้อมูลร่วมกับแพทย์ผู้ดูแล และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
และครอบครัวมีส่วนร่วม จัดระบบการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแต่ละประเภทและครอบครัว
ตามแผนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ประสานงานกับแพทย์ผู้ดูแล เพื่อให้แพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์
โรค การวินิจฉัย แผนการรักษา และการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วย และครอบครัว
4. จัดโปรแกรมการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และหรือครอบครัว ในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 สิทธิที่พึงมี และพึงได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ
4.2 การใช้สถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งประโยชน์ใน
โรงพยาบาล
4.3 กฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง กรณีเมื่อมาใช้บริการ
4.4 การรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยจะได้รับเมื่ออยู่โรงพยาบาล
5 ให้ข้อมูล เหตุผล และความจาเป็นของการลงนามยินยอมรับการรักษา
6 กรณีผู้ป่วยกลับบ้าน ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และอาการผิดปกติทาง
จิตเวชที่ต้องรีบมาพบแพทย์
7 กรณี ผู้ป่ วยไม่สมัครใจรับ การรักษา ให้คาแนะน าเกี่ยวกับ การดูแลตนเองและ
อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบ พร้อมกับให้ผู้ป่วย และครอบครัวที่มีสิทธิรับผิดชอบตามกฎหมาย
ลงลายมือชื่อกากับเพื่อเป็นหลักฐานของเจตจานง
8 กรณีที่ต้องบังคับรักษาตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ความผิดปกติทางจิต แผนการรักษาแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง
9 กรณีการแจ้งข่าวร้าย
9.1 ประเมิน ความพร้อมของผู้ป่ วย และครอบครัว ก่อ นพิจารณาหาวิธีการ
แจ้งข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมกับประสานกับแพทย์ผู้ดูแล เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือครอบครัว
9.2 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และครอบครัวระบายความรู้สึก และซักถาม เพื่อให้
เกิดความกระจ่างของข้อมูลที่ได้รับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน และครอบครัวได้รับข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย
แผนการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องก่อนกลับบ้าน หรือส่งต่อการรักษา
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2. ผู้ป่ วยจิ ตเวชฉุก เฉิน และครอบครัวไม่เกิดอุบัติการณ์ การกลับ มารักษาซ้าด้ว ย
อาการรุนแรงจากสาเหตุความไม่รู้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติทางจิตเวช หรือการดูแลสุขภาพ
3. ผู้ ป่ วยจิ ตเวชฉุ กเฉิ น และครอบครั วได้ รั บการปฏิ บั ติ การพยาบาลด้ วยหั วใจความ
เป็นมนุษย์
มาตรฐานที่ 5

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

พยาบาลวิ ชาชีพ ให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยอย่ า งมีศั กดิ์ ศ รี และเคารพคุ ณ ค่า ความเป็ น มนุ ษ ย์
ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามแนวทางที่ ห น่ ว ยงานก าหนด และมาตรฐานวิ ช าชี พ
มาตรฐานจริยธรรม และตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ 2551
2. ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน และครอบครัว อย่างให้เกียรติ และ
เท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ป่วย
3. ปฏิบัติการพยาบาลที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย (patient’s right
to privacy)
4. ปฏิบัติก ารพยาบาลโดยคานึ ง ถึง การรัก ษาความลับ ของผู้ป่ วย เว้ น แต่จ ะได้รั บ
ความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ 2551
5. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ ออาทร (compassionate care) แก่ผู้ป่วยทุกราย
โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศเชื้อชาติ ศาสนา
6. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวถึงความจาเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรักษา
การตรวจรักษาต่างๆทุกครั้งก่อนการตรวจรักษา ระยะเวลารอคอย
7. เปิ ดโอกาสให้ผู้ป่ วยและครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การรักษาโดยมี
ข้อมูลที่เพียงพอและคานึงถึงสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
8. ตัดสินใจจากัดพฤติกรรม ในห้องจากัดพฤติกรรมหรือ การผูกมัด ต้องมีเหตุผล
ทางคลินิกที่สมควรและปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ได้รับการจากัดพฤติกรรมด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและ
เท่าเทียม พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มประวัติผู้ป่วย (OPD card)
9. อธิ บ ายหรื อ ชี้ แ จงให้ ผู้ ป่ ว ย และครอบครั ว ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของ
การรักษาพยาบาล ก่อนลงนามยินยอมรับการรักษา (informed consent)
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10. กรณี ผู้ ป่ ว ย หรื อ ครอบครั ว ขอกลั บ บ้ า นโดยไม่ ส มั ค รใจรั บ การรั ก ษา ต้ อ งให้
คาแนะนาหรือให้เอกสารการดูแลตนเอง และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตอาการ และ
การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้ผู้ป่วย และครอบครัวที่มีสิทธิรับผิดชอบผู้ป่วยตาม
กฎหมายลงลายมือชื่อกากับ เพื่อแสดงการยอมรับและเข้าใจในคาอธิบายไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ต้ อง
บัง คับ รักษาตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ 2551 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ความผิดปกติทางจิต เวช
แผนการรักษาแก่ผู้ป่วย และครอบครัว
11. ช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และให้การปรึกษาแก่ครอบครัวหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต (กรณี
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน และครอบครัวได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม
2. ผู้ป่ วยจิ ตเวชฉุก เฉิน และครอบครัวได้รับ บริการจากบุคลากรทางการพยาบาล
โดยไม่มีการละเมิดสิทธิ
มาตรฐานที่ 6

บันทึกทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เพื่อสื่อสารกับทีมงานและ
ทีมสหวิชาชีพ และใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดแบบฟอร์ม และแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล ที่ถูกต้อง และ
ต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย ครอบคลุมเกี่ยวกับ
1.1 การประเมินสภาพผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตั้งแต่แรกรับและต่อเนื่อง
1.2 ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล หรื อ ปั ญ หา และความต้ อ งการด้ า นร่ า งกาย
จิตสังคม และจิตวิญญาณในผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.3 แผนการพยาบาล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การพยาบาล
ที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.4 กิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
1.5 ผลลัพธ์ของการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
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2. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้ครอบคลุม ถูกต้อง และต่อเนื่อง ตลอดระยะของ
การดูแลตามมาตรฐานหรือแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อความที่บันทึกชัดเจน
กะทัดรัด สามารถสื่อความหมายแก่ทีมสหวิชาชีพ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่บันทึก
4. ทบทวนเอกสารรายงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการให้การดูแล
5. นาผลการตรวจสอบคุณ ภาพการบัน ทึก ไปพัฒนาการปฏิบั ติการพยาบาลการดูแ ล
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บันทึกทางการพยาบาลสะท้อนถึงภาวะสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ
และคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินได้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ทีมสหวิชาชีพใช้ประโยชน์
ในการดูแล และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย

100%

จานวนแผนงาน/โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1.1 จานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ปว่ ย
ผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.2 จานวนอุบัติการณ์
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.3 จานวนอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยา
(drug administration error)

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยหลบหนี
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บ
จากพฤติกรรมรุนแรง

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

1.7 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
มีภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.8 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.9 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ทาลายทรัพย์สิน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

2. อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
กลับมารักษาซ้า ภายใน 48 ชั่วโมง

ลดลง
ปีละ 10 %

3. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
3.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

3.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

3.3 ร้อยละของการแก้ไขและหรือ
ตอบกลับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ

100%

จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
กลับมารักษาซ้าภายใน 48 ชั่วโมง
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทั้งหมด

จานวนข้อร้องเรียนที่ได้
รับการแก้ไข/ตอบกลับ
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

X 100
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ตัวชี้วัด
4. ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

เกณฑ์

85%

ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

4.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ

X3SD*

85%

*
120

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

X3SD*

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของผลิตภาพ(productivity)
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล
4.4. ร้อยละความไม่พึงพอใจ

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

4.3. ร้อยละความพึงพอใจ

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

90-110%

จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ
X 100
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง

ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ เมื่อยังไม่มีค่ากลางของประเทศ
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ตัวชี้วัด
2. จานวนยา/ เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

0

ตรวจสอบจากผลการสารวจยา/ เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์ หมดอายุในแต่ละเดือน

3. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

4. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/แนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

5. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ได้รับการคัดกรองถูกต้อง

100%

จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ได้รับ
การคัดกรองถูกต้องทุกราย
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ได้รับการคัดกรองทั้งหมด

6. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ใน
ภาวะฉุกเฉินได้รับช่วยเหลือทันที

100%

จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่อยู่
ในภาวะฉุกเฉินได้รับช่วยเหลือทันที
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่
อยู่ในภาวะฉุกเฉินทั้งหมด

7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคร่วมทางกาย
ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ
เพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม

100%

จานวนผู้ป่วยโรคร่วมทางกายได้รับ
การคัดกรองและส่งต่ออย่างเหมาะสม
X 100
จานวนผู้ป่วยโรคร่วมทางกาย
ได้รับการคัดกรองและส่งต่อทั้งหมด
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ตัวชี้วัด
8. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

 80%

จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินได้พบแพทย์

ได้พบแพทย์ภายในเวลาที่กาหนด
(ตามเกณฑ์การจาแนกประเภท
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

ภายในเวลาที่กาหนดตามเกณฑ์ฯ
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทั้งหมด
(ตามเกณฑ์การจาแนกประเภท
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน)

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

2. ร้อยละของพยาบาลได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
อย่างน้อย 10 วัน/ คน/ ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ คน/ ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. จานวนอุบัติการณ์บุคลากรทาง
พยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/

80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/

บรรยากาศการทางานของพยาบาล

บรรยากาศการทางานของพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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บทที่ 5
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน เป็นบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล แยกเป็นหอผู้ป่วยต่างๆ ตามการบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วยจิต
เวชทั่วไป หอผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น หอผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค และหอ
ผู้ป่วยจิตเวชพิเศษ เป็นต้น พยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในต้องใช้ความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาชีพ ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
อันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแล
ตนเอง พร้อมที่จะกลับมาดารงชีวิตในสังคมได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยในประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
1.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ส าหรั บ มาตรฐานการบริ ห ารงานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยในนั้ น สามารถใช้
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาล ไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารงาน
บริการพยาบาลจิ ตเวชผู้ป่วยใน ได้ทั้ง 7 หมวด ดัง กล่าว ทั้ง นี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการ
พยาบาลขององค์ ก รพยาบาลกั บ หน่ ว ยบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยใน ใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั น
ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติ การพยาบาลจิต เวชผู้ป่ ว ยใน เป็ น ข้ อกาหนดให้ พยาบาล
วิชาชีพนาไปปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่วยบริการจนออกจาก
หน่วยบริการ รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 11 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การประเมินปัญหาและความต้องการ
มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉัยการพยาบาล
มาตรฐานที่ 3 การวางแผนการพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 5 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 9 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 10 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 11 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยใน เป็ น ผลของการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการพยาบาล ทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
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ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
ลักษณะสาคัญ ของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน คือ ภาพรวมของงานบริการ
พยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยใน ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น การ และการปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน 2) การ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
งานบริก ารพยาบาลจิ ตเวชผู้ป่ วยใน จะต้องอธิบ ายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน ดังต่อไปนี้
1. งานบริก ารพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดแผนภูมิโครงสร้า งการบริหารการ
พยาบาลเป็ น ปั จ จุ บั น ระบุ ห น่ ว ยงานในความรั บ ผิ ด ชอบ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา และสายการ
ประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน คือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความรู้ ความสามารถในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบริหารการพยาบาลให้บรรลุตาม
พันธกิจ และนโยบายที่กาหนด และร่วมเป็นกรรมการบริหารขององค์กรพยาบาล
3. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยใน ก าหนดลั ก ษณะพื้ น ฐานของหน่ ว ยงาน
ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ
3.2 เป้ า ประสงค์ หลัก ของการบริก ารพยาบาลที่ สอดคล้อ งกับ วิสัย ทัศ น์ และ
เป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3.3 พั น ธกิ จ ของหน่ วยงานที่ สะท้อ นให้เ ห็น ถึง การบริห าร และการจั ดระบบ
บริการพยาบาล และกระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
3.4 ค่านิยมของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน (value) ที่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การบริการที่เป็นเลิศ และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and
safety)
3.4.3 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.4 คุณธรรม และจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)
3.4.7 การเป็นผู้นา (leadership)
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4. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดขอบเขตการบริการของหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน และครอบคลุมการให้บริการพยาบาล ดังต่อไปนี้
4.1 การบริการพยาบาลผู้ป่วยในตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจาหน่าย
4.2 การดูแลผู้ป่วยในต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ครอบครัว/ ชุมชน
4.3 การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง
4.4 การให้ข้อมูล และความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
4.5 การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย และประชาชน
4.6 การธารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และประชาชน
4.7 การคุ้มครองภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และประชาชน
4.8 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
5. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุม
การให้บริการพยาบาลในประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 การกาหนดนโยบาย และทิศทางการจัดบริการพยาบาล
5.2 การกาหนดนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
5.3 การจัดการ และการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาล
5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ และงบประมาณ
5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
5.6 การติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.7 การจัดการความปลอดภัย
5.8 การวิจัย และพัฒนาวิชาการพยาบาล
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
5.10 การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้
5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชน และสังคม
5.12 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดแนวทาง และกระบวนการให้บริการ
พยาบาลแก่ ผู้ใช้บ ริ ก ารที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล ทั้ง ในโรงพยาบาล และการดูแ ลผู้ป่ วย
ต่อเนื่องในชุมชน
7. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยใน ระบุ ลั ก ษณะโดยรวมของบุ ค ลากรทาง
การพยาบาลตามความเป็ น จริ ง ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ม องเห็ น ภาพรวมของงาน โดยก าหนดให้
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 จานวน ช่วงอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงาน และหน้าที่ ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม และสายงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
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7.3 ข้อกาหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้รับการเฝ้าระวังภาวะภัยสุขภาพ จาเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ฯลฯ
8. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่สาคัญ ที่มี
ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานบริ ก ารในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
8.1 อาคาร และสถานที่
8.2 จุดที่ให้บริการต่างๆ
8.3 เครื่องใช้สานักงาน และคอมพิวเตอร์
8.4 เครื่องมือทางการแพทย์
8.5 เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่นๆ ที่สาคัญของแต่ละแห่ง
9. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานใช้เป็น กฎระเบียบพิเศษ และมีความสาคัญต่องานหลักของหน่วยงาน
(ไม่รวมกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับกับทุกส่วนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
9.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
9.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล
9.5 กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆที่สาคัญสาหรับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
1. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทางานโดยใช้ International Standardization for
Organization (ISO), Hospital Network Quality Award (HNQA), Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการทางานหลักอย่างเป็ นระบบ เช่น การวัดจากจุดคุ้มทุน การวัดความพึงพอใจ/ ความไม่
พึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ ฯลฯ
3. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน กาหนดแนวทางในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
Management) การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
มาตรฐานที่ 1

การประเมินปัญหาและความต้องการ

พยาบาลวิชาชีพประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่ง
จาหน่าย และสื่อสารข้อมูลที่ประเมินได้ระหว่างทีมการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินในระยะแรกรับ
1.1 ประเมินปัญหา อาการของผู้ป่วย และวินิจฉัยความรุนแรง ความเร่งด่ว นใน
การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจให้การพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
1.2 รวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับ ประวั ติความเจ็บ ป่ วย การตรวจร่า งกาย ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบบแผนการดาเนินชีวิต การรับรู้ต่อความเจ็บป่วย ความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต เพื่อการประเมินทางการพยาบาล และ
การวางแผนจาหน่าย
1.3 กรณี ผู้ ป่ วยเด็ก ให้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การรั บภู มิ คุ้มกัน พัฒนาการ
ตามวัย ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียน และแบบแผนการเลี้ยงดู ฯลฯ
2. การประเมินในระยะการดูแลต่อเนื่อง
2.1 เฝ้าระวัง สังเกตอาการ อาการแสดงเป็นระยะๆ ตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยเฉพาะโรค/ กลุ่มอาการ เพื่อ ประเมินปั ญหาและความต้องการของผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย
กระบวนความคิด อารมณ์และจิตวิญญาณ และผลของการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้ป่วยมี
อาการทางจิตในระยะวิกฤติ/ ฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
2.2 เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยา
2.3 ติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการตรวจอื่นๆ เช่น การตรวจสภาพจิต
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายภาพรังสี หรือการตรวจพิเศษ ฯลฯ ให้พร้อมเพื่อการวินิจฉัย
ปัญหา ทั้งปัญหาปัจจุบัน และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การประเมินในระยะจาหน่าย
3.1 ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัวซ้าก่อนจาหน่ายเกี่ยวกับ
3.1.1 สภาพความพร้อมด้านร่างกาย กระบวนความคิด อารมณ์ และจิตวิญญาณ
3.1.2 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค แผนการรักษา ความสามารถ และ
ทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว
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3.1.3 ความต้องการการดูแลต่อเนื่อง และแหล่งประโยชน์ในชุมชน กรณี
ต้องการความช่วยเหลือ เช่น สถานพยาบาลใกล้บ้าน องค์กรในชุมชน ฯลฯ
3.2 กรณีผู้ป่วยวาระสุดท้าย ควรประเมินซ้า เกี่ยวกับ
3.2.1 การยอมรับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย และครอบครัว
3.2.2 ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
4. สื่อสารข้อมูลที่ได้จากการประเมิน และผลการพยาบาลเบื้องต้นแก่ทีมการพยาบาล
และทีมสหวิชาชีพ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ทางวาจา และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
4.1 รายงานข้อมูลที่จาเป็นเร่งด่วนไปยังผู้ เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อการตัดสินใจ
ให้การช่วยเหลือ หรือเตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.2 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินอย่างถูกต้อง เป็นระบบต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงข้อมูลของทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อนาไปสู่
การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผน และการปฏิบัติการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหา และความต้องการ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย
2. ผูป้ ่วยมีอาการวิกฤติ/ ฉุกเฉิน ได้รับการประเมิน และช่วยเหลือทันที
มาตรฐานที่ 2

การวินิจฉัยการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพวิเคราะห์ข้อมูลที่ประเมินได้เพื่อตัดสินใจ ระบุปัญหา และความต้องการ
การพยาบาล กาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาล และจัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน คาดการณ์ และ
ระบุปัญหาที่ซับซ้อนอย่างถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น เพื่ อ จ าแนกความต้ อ งการการพยาบาล
ตามเกณฑ์การจาแนกประเภทผู้ป่วย ความต้องการการดูแลต่อเนื่องและการวางแผนส่งต่อ
2. กาหนดปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม พฤติกรรม และการเรียนรู้ ตามความต้องการที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับแบบแผนการดารงชีวิตประจาวัน การป้องกันการเกิด
โรคหรือภาวะแทรกซ้อน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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3. นาข้อ มูลที่ประเมินได้ในระยะการดูแลต่อเนื่อง มาปรับหรือกาหนดข้อวินิจฉัย
การพยาบาลใหม่ เมื่อมีข้อมูลบ่งชี้ว่าปัญหานั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
ได้ชัดเจนขึ้น
4. จัดลาดับความสาคัญของข้อวินิจฉัยการพยาบาล ความจาเป็นเร่งด่วน คาดการณ์
และระบุปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ไข และบรรเทาปัญหาเฉียบพลันที่กาลัง
คุกคามชีวิต หรือจัดการกับอาการรบกวนความสุขสบายของผู้ป่วยไว้เป็นลาดับแรก
5. บันทึกข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย การพยาบาลที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา และ
ความต้องการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย
มาตรฐานที่ 3

การวางแผนการพยาบาล

พยาบาลวิ ช าชี พ วางแผนการพยาบาล ก าหนดผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง และเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้ป่วย ทั้งในระยะวิกฤติ และการดูแล
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกัน
ไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน
แนวทางปฏิบัติ
1. ก าหนดแผนการพยาบาลตามล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาเป็ น รายบุ ค คล
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา และความต้ อ งการตามผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์
การพยาบาล และแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค/ กลุ่มอาการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล เพื่อให้ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามปัญหาของผู้ป่วย
2. สื่อสารแผนการพยาบาลให้สมาชิกในทีมการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เข้าใจ
อย่างทั่วถึง ตามแนวปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละเวร ทั้งทางวาจาและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ปรับปรุงแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับอาการเปลี่ยนแปลง/ ปัญหาของผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง
4. บันทึกแผนการพยาบาลครอบคลุมตามปัญหา และความต้องการอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการพยาบาลทีส่ อดคล้องตามปัญหา และความต้องการ
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มาตรฐานที่ 4

การปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ต ามการวางแผนการพยาบาลที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา และ
ความต้องการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเฉพาะโรค/
กลุ่ ม อาการ เช่น โรคสมาธิ สั้น โรคออทิ ส ติก โรคจิต เภท โรคจิ ตจากสารเสพติด / โรคจิ ต จาก
แอลกอฮอล์ โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม หรือกรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมทาร้าย
ตนเอง/ การฆ่าตัวตาย อาการหลงผิด ประสาทหลอน หวาดระแวง ผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการรักษา
อาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาทางจิตฯลฯ
2. เฝ้าระวังอาการไม่สุขสบายหรืออาการรบกวนทางจิต เช่น อาการหูแว่ว ภาพหลอน
การนอนไม่หลับ ฯลฯ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายจากโรงพยาบาล และให้การพยาบาลเพื่อบรรเทา
อาการไม่ สุ ข สบาย หรื อ อาการรบ กวน พร้ อ มทั้ ง ให้ ค าแนะน าวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต น และ
การขอความช่วยเหลือหลังจากปฏิบัติการพยาบาลแล้วอาการต่างๆ ไม่ทุเลาลง ปรึกษาแพทย์เพื่อให้
การรักษาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา
3. กรณี ผู้ ป่ ว ยโรคร่ ว มทางกาย ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามแนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
โรคร่วมทางกาย โดยตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในระบบการหายใจ การไหลเวียนโลหิต การ
ขั บ ถ่ า ยของเสี ย จากร่ า งกาย การได้ รั บ สารอาหาร การรั บ รู้ ร ะดั บ ความรู้ สึ ก ตั ว การสื่ อ สาร
การปฏิบัติกิจกรรม และการพักผ่อน เฝ้าระวังอาการรบกวนทางกาย เช่น อาการปากแห้งคอแห้ง
น้าลายไหล ปัสสาวะลาบาก รวมทั้ง การบรรเทาอาการปวด การหายใจไม่สะดวก การไอ คลื่นไส้
อาเจียน ฯลฯ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายจากโรงพยาบาล และให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการ
พร้อมทั้งให้คาแนะนาวิธีการปฏิบัติตนและการขอความช่วยเหลือ หลังจากปฏิบัติการพยาบาลแล้ว
อาการรบกวนต่าง ๆ ไม่ทุเลาลง ปรึกษาแพทย์เพื่อให้การรักษาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา
4. ติด ตามเฝ้ า ระวัง ปั ญ หาเฉี ยบพลั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และช่ว ยเหลือ ในกรณี ฉุ กเฉิ น
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค/ กลุ่มอาการ ครอบคลุมทั้งโรคทางจิตเวช และโรคทางกาย
รายงานแพทย์ให้ทันเวลา ตรวจสอบและรับคาสั่งการรักษาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจดาเนินการ
ตามขอบเขตของวิชาชีพ โดยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา เช่น การรับประทานยา
ทางจิตเวช การรักษาด้วยไฟฟ้า โดยสังเกต และประเมินอาการข้างเคียง ให้การดูแลเมื่อผู้ป่วยมี
อาการข้างเคียงจากการรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์
5. ปฏิบัติการพยาบาลโดยประยุกต์ทฤษฎี หลักการพยาบาลจิตเวช และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วย เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
จากประเด็นดังต่อไปนี้
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

การระบุความถูกต้องของตัวบุคคล
การเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
การเกิดพฤติกรรมทาร้ายตนเอง/ ฆ่าตัวตาย
การเกิดพฤติกรรมหลบหนี
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคร่วมทางกาย
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ตกเตียง ลื่นล้ม ฯลฯ
ความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลหรือหัตถการต่างๆ เช่น การรักษา

ด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
5.8 การติดเชื้อในโรงพยาบาล
5.9 การเกิดแผลกดทับ
5.10 ความชอกช้าของร่ า งกาย เนื้ อเยื่ อ หรื ออวั ย วะที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล หรือการผูกมัดผู้ป่วย
5.11 ความพิ การ หรือการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะ เช่น เท้าตก (foot drop)
กล้ามเนื้อลีบ ฯลฯ
5.12 อั น ตรายจากอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จากการได้รั บ ยา (Adverse Drug
Reaction: ADR)
5.13 อันตรายจากการได้รับออกซิเจน
6. ให้การพยาบาลด้านจิตสังคมที่สอดคล้อง และเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยรายบุคคล
และรายกลุ่ ม ตามแผนที่ ก าหนด
ที่ ต อบสนองกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการตามมาตรฐาน
การให้บริการด้านจิตสังคมแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
6.1 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบาบัด (milieu therapy) ให้เหมาะสมตามสภาพ
ผู้ป่วย
6.2 การสื่อสารเพื่อการบาบัด (therapeutic communication) เพื่อให้ผู้ป่วย
ตระหนักถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้สึก มีคุณค่าในตัวเองให้
ผู้ป่วย
6.3 การบาบัดทางจิตสังคม (psychosocial therapy) รายบุคคล/ รายกลุ่ม เช่น
การเสริมสร้างแรงจูงใจ การบาบัดความคิดและพฤติกรรม ฯลฯ
6.4 การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (psycho education) และ
ให้การปรึกษาครอบครัวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย (family counseling)
7. ให้ก ารพยาบาลฟื้ น ฟูส มรรถภาพ การฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การฝึกทักษะทางสังคม ฝึกทักษะ
อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่าย ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
แต่ละราย ฯลฯ
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8. ตรวจเยี่ยมผู้ป่ วยร่วมกับแพทย์หรือทีม สหวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ป่วย
และร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
9. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางที่กาหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการ และบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตามเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่ อง ตลอด
ระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
2. ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การบรรเทาอาการรบกวน และผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลด้ า นความ
สุขสบาย และการตอบสนองความต้องการด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ
3. ผูป้ ่วยไม่ได้รับความเสี่ยง และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ขณะรับการรักษา
ในโรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 5

การดูแลต่อเนื่อง

พยาบาลวิชาชีพวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยครอบคลุมปัญหา และความต้องการของผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. นาข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกรับ ระยะการดูแลต่อเนื่อง และในระยะ
จาหน่าย เพื่อวินิจฉัยและคาดการณ์ปัญหาสุขภาพที่อาจยังคงเหลืออยู่หลังจาหน่ายผู้ป่วยแต่ละราย
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติของผู้ป่วย และครอบครัวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต
1.2 แผนการรักษาที่ได้รับ และความร่วมมือในการรักษา
1.3 ความสามารถในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเองขณะอยู่ที่บ้าน และชุมชน
1.4 ความสามารถของครอบครัวในการดูแ ล และฟื้น ฟูส ภาพผู้ป่ วยขณะอยู่
ที่บ้านและชุมชน
1.5 สภาพร่างกาย จิตใจ และระดับความรุนแรงของโรค
1.6 สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และแหล่งสนับสนุนทางสังคม
2. กาหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต แผนการสอน และการฝึกทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ตามแนวทางการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย
เฉพาะโรค/ เฉพาะทางที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติกิจวั ตร
ประจาวันของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน และเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่าย ให้
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่
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2.1 การจัดการอาการรบกวนต่างๆ เช่น อาการหูแว่ว ภาพหลอน นอนไม่หลับ
อาการปากแห้งคอแห้ง น้าลายไหล ปัสสาวะลาบาก การบรรเทาอาการปวด อาการหายใจไม่สะดวก
อาการไอ คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ
2.2 การรับประทานยาต่อเนื่อง
2.3 การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
2.4 ทักษะทางสังคม
2.5 ทักษะการประกอบอาชีพ
2.6 การฝึกพูด การกระตุ้นพัฒนาการ การเรียนรู้ การควบคุมพฤติกรรม และ
อารมณ์ ในกรณีผู้ป่วยเด็ก
3. ทบทวนความรู้ ความเข้า ใจ ให้การปรึกษา ฝึกทักษะแก่ ผู้ป่ วย และครอบครัว
เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 เป้าหมายของการรักษา และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติตามการรักษาให้
สามารถเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง สามารถรายงานอาการนั้นให้แพทย์ / พยาบาลทราบ และ
จัดการกับภาวะฉุกเฉินได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
3.2 การปรับตัวและการจัดแบบแผนการดาเนินชีวิตระหว่างเจ็บป่วย ภายหลัง
จาหน่ายจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วย และครอบครัวเข้าใจภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีข้อจากัด
อะไรบ้าง เข้าใจผลกระทบของภาวะความเจ็บป่วยต่อร่างกาย และการดาเนินชีวิตประจาวัน สามารถ
ปรับวิถีการดาเนินชีวิตประจาวัน ให้เหมาะสมกับข้อจากัดด้านสุขภาพ การฟื้นฟูส มรรถภาพ การทา
หน้าที่ด้านต่างๆ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
3.3 อธิ บ ายให้ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เข้ า ใจและเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
มาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่องทั้งเวลา และสถานที่ ควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมในกรณีฉุกเฉินหรือมีอาการเฉียบพลัน
3.4 ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วย และครอบครัวให้เห็นความสาคัญของการลดปัจจัย
เสี่ยงของการกลับเป็นซ้าของโรค
4. ประสานงาน หรือ ประชุ ม ปรึ กษากั บ บุ คลากรทางการพยาบาล ทีม สหวิช าชี พ
ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น แพทย์ เภสัชกร นั กจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ โภชนากร นั กอาชีวบาบัด
นักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด ฯลฯ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผู้ป่วย เช่น การกลับมารับการรักษา
ซ้าของผู้ป่วย ประเมิน ความก้ าวหน้า ปัญหาและอุ ป สรรคของการเตรียมความพร้อมผู้ป่ วย ร่วม
วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการจาหน่าย ฯลฯ
5. ดาเนินการส่งต่อผู้ป่วยที่ยังคงต้องการการดูแลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกาหนด
6. บั น ทึ ก แผนการจ าหน่ า ย และผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ จ าหน่ า ย
ทุกราย
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย กระบวนความคิด
อารมณ์ และจิตวิญญาณก่อนจาหน่าย
2. ผู้ป่วยและครอบครัว มีความรู้และทักษะที่จาเป็น ในการดูแลสุขภาพตนเองก่อน
จาหน่ายจากโรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 6

การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิ ช าชี พ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของภาวะสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ย และปรั บ ปรุ ง
แผนการพยาบาลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมิน หรือ ตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองภายหลัง ปฏิบั ติ
การพยาบาลทันที หรือในเวลาที่กาหนดตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดในมาตรฐานที่ 2
2. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมิน และ
สรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
3. น าข้ อ มู ล จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ความถูกต้องของข้อวินิจฉัยการพยาบาล ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของ
แผนการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ผลสาเร็จหรือปัจจัย เอื้ออานวย/ ปัจจัยอุปสรรคของ
การปฏิบัติการพยาบาลในกรณีที่ผลการปฏิบัติการพยาบาลไม่ก้าวหน้าตามที่คาดการณ์ไว้
4. ปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาล โดยค้นหาหากลวิธีใหม่ในการปฏิบัติการพยาบาล
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
5. บั น ทึ ก ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และก่ อ น
จาหน่ายทุกราย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติการพยาบาล ในเวลาตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
2. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการอย่าง
ถูกต้อง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาล

137

บทที่ 5 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน
มาตรฐานที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการ
แนวทางปฏิบัติ
1. นาข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกรับ และในระยะการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้การ
วินิจฉัยความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย และครอบครัว
2. ค้นหาปัจจั ยเอื้อ และอุปสรรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดู แลสุขภาพของผู้ป่วย
และครอบครัว
3. กาหนดแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
ผู้ ป่ ว ย โดยผสมผสานแผนเข้ า กั บ แผนการพยาบาลและแผนการดู แ ลของที ม สหวิ ช าชี พ โดย
สร้างเสริมให้ผู้ป่วย และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
4. ปฏิบัติก ารสร้า งเสริมสุขภาพ โดยจั ดโปรแกรมการสร้า งเสริมสุขภาพ ทั้ง ด้า น
ร่างกายจิตใจ และสังคมของผู้ป่วยแต่ละรายที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ ได้แก่
4.1 การฝึกทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เช่น การอาบน้า การรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย การฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ ฯลฯ
4.2 จัดกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมในแต่ละราย เช่น การบริหาร
กล้ามเนื้อและข้อ การฝึกการหายใจ ฯลฯ
4.3 การส่ง เสริมให้ผู้ป่ วยผ่อนคลาย และการเล่น เพื่อส่ง เสริมพัฒนาการใน
ผู้ป่วยเด็ก โดยไม่ขัดต่อภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย เช่น กิจกรรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ
ฟังเพลง และดนตรี ฯลฯ
4.4 จัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น จัดสถานที่
อุปกรณ์/เครื่องมือ สาหรับออกกาลังกาย มุมหนังสือ มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ
4.5 จัดบริการด้านสุขภาพทางเลือกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น สมาธิบาบัด โยคะบาบัด การนวดแผนไทย ฯลฯ
5. ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของภาวะสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในขั้นตอนต่อไป โดยผสมผสานเข้ากับการประเมิน
/ เยี่ยมตรวจ ที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
6. ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
7. บันทึกผลการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
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มาตรฐานที่ 8 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และจัดการกับความเสี่ยง เพื่อคุ้มครอง
ภาวะสุขภาพ ป้องกันการเกิดอันตราย และผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และการกลับเป็น
ซ้าของโรค
แนวทางปฏิบัติ
1. นาข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกรับ และต่อเนื่องในการวินิจฉัยความต้องการ
การคุ้มครองภาวะสุขภาพ จากอันตรายทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย และครอบครัว
2. กาหนดแนวทางการค้นหา เฝ้าระวัง และจัดการกับความเสี่ยงจากกระบวนการ
รักษาตั้งแต่แรกรับ โดยผสมผสานเข้ากับแผนการพยาบาล และแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
3. ปฏิบัติ และก ากับ ดูแลให้สมาชิกในทีมการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 การระบุความถูกต้องของตัวบุคคล
3.2 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.3 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/ อุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
3.4 การตายอย่างไม่คาดคิด
3.5 การเกิดแผลกดทับ การเกิด aspirated pneumonia การเกิดความพิการที่
สามารถป้องกันได้ และหรือการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะ เช่น foot drop กล้ามเนื้อลีบ ฯลฯ
3.6 การป้องกันการบาดเจ็บจากการผูกมัด
3.7 การป้องกันอันตรายจากการตรวจ/ หัตถการ/ เครื่องมือพิเศษ/ ยา/ สารเคมี
3.8 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.9 การคุ้มครองประเด็น ตราบาป (stigma)
4. จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบาบัด เพื่อ กระตุ้นการรับรู้ของผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ เช่น
จัดทาปฏิทิน ตารางกิจกรรม ฯลฯ และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งที่ปฏิบัติการพยาบาล
5. ติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงแผน
การคุ้มครองอันตรายด้านร่างกาย และจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6. บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในรายงานอุบัติการณ์และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลคุ้มครองภาวะสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับการคุ้มครองภาวะสุขภาพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
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มาตรฐานที่ 9 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม
ปัญหา และความต้องการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้ป่วย และครอบครัว
2. กาหนดแผนการให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว
3. จั ดโปรแกรมการให้ข้อ มูล และความรู้ด้า นสุ ขภาพจิต การส่ง เสริ มสุขภาพจิ ต
การป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต การเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต และการรั ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย และครอบครั ว ทั้ ง
รายบุคคล และรายกลุ่มในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 ภาวะความเจ็บป่วย การดาเนินของโรค หรือความเจ็บป่วย
3.2 ผลการตรวจประเมิน ร่างกาย และแผนการรักษาพยาบาล ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของวิชาชีพ
3.3 การปฏิบัติตัวขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเมื่อกลับบ้าน
3.4 สิทธิที่พึงมีและพึงได้รับจากโรงพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ
3.5 การใช้สถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งประโยชน์ใน
โรงพยาบาล
3.6 ให้ข้อมูลถึงเหตุผล และความจาเป็นของการลงนามยินยอมรับการรักษา
3.7 ขั้นตอนบริการ และกฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ป่วย และ
ครอบครัว เช่น เวลาเยี่ยม เวลารับประทานอาหาร และเวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เป็น
กิจวัตรประจาวันที่ผู้ป่วยจะได้รับระหว่างรักษาในโรงพยาบาล ฯลฯ
4. ให้ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ แหล่ง สนั บ สนุ น ทางสั ง คม และหรือ เอกสารการส่ ง ต่อ ผู้ป่ ว ย
เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
5. กรณีผู้ป่วย และครอบครัว ไม่สมัครใจรับการรักษา ให้คาแนะนาตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ หน่วยงานกาหนด หรือให้สอดคล้องพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
6. กรณีแจ้งข่าวร้าย
6.1 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย และครอบครัว
6.2 พิจ ารณาหาวิธีการแจ้ง ข้อมูลอย่า งเหมาะสม โดยประสานงานกับ แพทย์
เจ้าของไข้เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูล
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7. ประเมินผลการตอบสนองต่อการให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ป่วย และครอบครัว ระบายความรู้สึก และซักถาม เพื่อให้เกิดความกระจ่างของข้อมูลที่ได้รับ
8. บันทึกการให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
และครบถ้วน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ ป่ ว ย และครอบครั ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น และถู ก ต้ อ งขณะรั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล และก่อนกลับบ้าน
มาตรฐานที่ 10

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเคารพในคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1.1 การให้ข้อมูล/ บอกกล่าวข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับ
1.1.1 การจากัดพฤติกรรม เช่น ห้องแยก การผูกมัด ฯลฯ
1.1.2 แผนการรักษาของแพทย์ และแผนการพยาบาล
1.2 การรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับของผู้ป่วย เกี่ยวกับ
1.2.1 ความลับของเวชระเบียน ทั้งสิทธิการใช้ และเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน
1.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/ วิจัย
1.2.3 การเปิดเผยร่างกายจากการดูแลบริการรักษาพยาบาล
1.3 การจากัดพฤติกรรมผู้ป่วย เช่น การผูกมัด การใช้ห้องแยก ฯลฯ
1.4 การรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น และพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ป่ ว ยเช่ น การท า
นิติกรรมขณะรักษาในโรงพยาบาล การจัดการของมีค่าที่ติดมากับผู้ป่วย ฯลฯ
2. จัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดแย้งกับความเชือ่ / วัฒนธรรมของผู้ป่วย และครอบครัว
3. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโดยเคารพในสิทธิ และยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพใน
คุณ ค่า ความเป็ น มนุ ษย์ในฐานะปั จ เจกบุคคลอย่า งเท่า เทียมกัน ไม่แ บ่ง แยกชนชั้น หรือ เชื้อชาติ
ศาสนา
4. ปกป้ อ งผู้ป่ วยไม่ให้ถูกล่วงล้าหรือละเมิดสิทธิส่วนบุค คลในทางที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้ ง การปฏิ เ สธการรั ก ษาที่ ไ ม่ เ หมาะสมในผู้ ป่ ว ยทุ ก ราย โดยเฉพาะผู้ ป่ ว ยพร่ อ งการรั บ รู้
ไม่รู้สึกตัว
5. ก่อนให้การพยาบาลใดๆ แก่ผู้ป่วย ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
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5.1 บอกให้ผู้ป่วยได้รับทราบก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง แม้ในภาวะพร่อง
การรับรู้หรือไม่รู้สึกตัว
5.2 ไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยเกินความจาเป็น
5.3 สถานที่/ บริเวณให้การพยาบาล เป็นสัดส่วน และมิดชิด
6. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย และครอบครัว มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล
ภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
7. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติตัวเป็น แบบอย่า ง และกากับ ให้สมาชิกทีมการพยาบาล
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด้ ว ยความเคารพในคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นฐานะ
ปัจเจกบุคคล แม้ในภาวะพร่องการรับรู้หรือไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ได้ รั บ การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ต ลอดระยะเวลาที่ รั บ การรั ก ษาอยู่ ใ น
โรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 11

การบันทึกทางการพยาบาล

พยาบาลวิ ช าชี พ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางการพยาบาล และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ป่ ว ย
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
1. บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยอย่ างถูกต้องเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารใน
ทีมการพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย ครอบคลุมเกี่ยวกับ
1.1 การประเมินผู้ป่วยแรกรับ และการประเมินซ้าอย่างต่อเนื่อง
1.2 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ความจาเป็นเร่งด่วน คาดการณ์ และระบุปัญหา
ที่ซับซ้อนครอบคลุมปัญหา และความต้องการทั้งด้านร่างกาย กระบวนความคิด อารมณ์ และจิต
วิญญาณ
1.3 แผนการพยาบาล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกาย กระบวนความคิด อารมณ์ และ
จิตวิญญาณ
1.4 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครัว
1.5 การตอบสนองของผู้ป่วย หรือผลลัพธ์ของการพยาบาล
1.6 ความสามารถของผู้ป่วย และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพตนเอง และ
ปัจจัยเอื้ออานวย/ ปัจจัยอุปสรรค
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2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก และรายงานทางการพยาบาลในแต่ละ
ช่วงวันและเวลาปฏิบัติงาน
3. ทบทวนเอกสารรายงานผู้ ป่ ว ย เพื่ อ ตรวจสอบความครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ใ น
การบันทึกการดูแลผู้ป่วยในแต่ละช่วงวันและเวลาปฏิบัติงาน และตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์
/ อุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
4. ใช้แบบฟอร์มการบันทึกที่ได้มาตรฐาน หรือได้รับการออกแบบให้สามารถบันทึก
ข้อมูลในการปฏิบัติการพยาบาลได้ครบถ้วน และช่วยแปลผลการบันทึกได้ง่าย
5. ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างทีมสหสวิชาชีพ และ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลใช้เป็ น
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพยาบาล และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยใน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/ โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย

100%

จานวนแผนงาน/ โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/ โครงการทั้งหมด

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1.1 จานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ปว่ ย
ผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.2 จานวนอุบัติการณ์
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.3 จานวนอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยา
(drug administration error)

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยหลบหนี
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บ
จากพฤติกรรมรุนแรง

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.7 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
มีภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

1.8 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.9 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ทาลายทรัพย์สิน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.10 อัตราการติดเชื้อที่ตาแหน่งซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญของโรงพยาบาล
1.10.1 ร้อยละการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะ
(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ)

*

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

X3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ) X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.10.2 อัตราการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะจาก
การคาสายสวนปัสสาวะ

X3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อจาก
การคาสายสวนปัสสาวะ
X 1,000
จานวนวันรวมที่ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

1.10.3 ร้อยละการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนต้น

X3SD*

จานวนครั้งการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนต้น
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.10.4 ร้อยละการติดเชื้อทาง
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

X3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
X 100
จานวนผู้ป่วยที่มีแผลทั้งหมด

1.10.5 ร้อยละการติดเชื้อ
ทางเดินอาหาร

X3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อ
ทางเดินอาหาร
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

X 100

X 100

ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ เมื่อยังไม่มีค่ากลางของประเทศ
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

1.10.6 ร้อยละการเกิดปอดอักเสบ
(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ)

X3SD*

จานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ
(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ)
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

ลดลง
ปีละ10%

จานวนผู้ป่วยที่กลับเข้ารับการ
รักษาซ้าด้วยโรค/ อาการเดิม
ภายใน 28 วัน หลังจาหน่าย
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
ในเดือนก่อนหน้านั้น

2. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้า
ในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

3. ร้อยละผู้ป่วยและครอบครัว
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับบ้าน

4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
4.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

100%

จานวนผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
X 100
จานวนผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมด
ที่เข้ารับการรักษาในเดือนนัน้

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

4.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

4.3 ร้อยละของการแก้ไขและหรือ
ตอบกลับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ

100%
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จานวนข้อร้องเรียนที่ได้
รับการแก้ไข/ ตอบกลับ
X 100
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

X3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

5.3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

5.4. ร้อยละความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

X3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

90
110%

จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ
X 100
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง

5. ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

5.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของผลิตภาพ(productivity)
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนยา/ เวชภัณฑ์
/ อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ

0

3. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

100%

ตรวจสอบจากผลการสารวจยา/ เวชภัณฑ์
/ อุปกรณ์การแพทย์ หมดอายุในแต่ละเดือน
จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด
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ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/แนวทาง

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

2. ร้อยละของพยาบาลได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี
X 100
จานวนการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการภาวะ
วิกฤติทางจิตเวชและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. จานวนอุบัติการณ์บุคลากรทาง
พยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศการทางานของพยาบาล
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80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/
บรรยากาศการทางานของพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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บทที่ 6
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
การบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก เป็นการบริการพยาบาลที่พยาบาลให้การดูแล
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวชที่แสดงออกทางด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคมและ
จิตวิญญาณอย่างรุนแรงในระดับวิกฤติ ร่วมกับมีอาการทางคลินิกอื่นๆโดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมอาการได้ จาเป็นต้องส่งเข้า รับการรักษา
ในหอผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพที่ให้การพยาบาลต้อง ใช้ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่
มีภาวะวิกฤติทางจิตเวชและได้รับการฝึกฝนทั กษะเฉพาะ เช่น การประเมินความรุนแรงของสภาวะ
ความเจ็บป่ วย การจัดการและดูแ ลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ทางจิตเวช ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่ วยปลอดภัย
ลดความรุนแรง และอันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน รวมทั้งไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1. ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
1.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
สาหรับมาตรฐานการบริหารงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักนั้น สามารถใช้มาตรฐานการ
บริหารการพยาบาลขององค์ก รพยาบาล ไปประยุกต์เป็ นแนวทางในการบริหารงานพยาบาล
จิตเวชผู้ป่วยหนัก ได้ทั้ง 7 หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององค์กร
พยาบาลกับหน่วยบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก ใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติ การพยาบาลจิตเวชผู้ป่ วยหนั ก เป็ น ข้อกาหนดให้พยาบาล
วิชาชีพนาไปปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่วยบริการจนออกจากหน่วยบริการ
รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านซึ่งแบ่งเป็น 11 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การประเมินปัญหา ความต้องการ และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉัยการพยาบาล
มาตรฐานที่ 3 การวางแผนการพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 9 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 10 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 11 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ ชี้วัดคุณ ภาพการพยาบาลจิตเวชผู้ป่ วยหนั ก เป็ น ผลของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการพยาบาล ทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการปฏิบั ติการพยาบาล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก คือ ภาพรวมของงานบริการ
พยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยหนั ก ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น การและการปรั บ ปรุ ง ผล
การดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจของงาน ดังต่อไปนี้
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1. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดแผนภูมิโครงสร้า งการบริหารการ
พยาบาลเป็ น ปั จ จุ บั น ระบุ ห น่ ว ยงานในความรั บ ผิ ด ชอบ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา และสายการ
ประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก คือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความรู้ ความสามารถในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบริหารการพยาบาล ให้บรรลุตาม
พันธกิจและนโยบายที่กาหนด และร่วมเป็นกรรมการบริหารขององค์กรพยาบาล
3. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดลักษณะพื้นฐานของหน่วยงานที่
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ
3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3.3 พันธกิจของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการและ
กระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
3.4 ค่านิยมของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก(value) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ ใช้บริการ (excellence and
safety)
3.4.3 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.4.7 การเป็นผู้นา (leadership)
4. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดขอบเขตการบริการของหน่วยงานที่
เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการให้บริการพยาบาล ดังต่อไปนี้
4.1 การจัดบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักในภาวะปกติ
4.2 การจัดบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักในภาวะฉุกเฉิน
4.3 การติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักในภาวะ
ปกติและในภาวะฉุกเฉิน
5. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุม
การให้บริการพยาบาล ในประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 การกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล
5.2 การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
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5.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาล
5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ และงบประมาณ
5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
5.6 การติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.7 การจัดการความปลอดภัย
5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
5.10 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
5.11 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดแนวทางและกระบวนการให้บริการ
พยาบาลแก่ ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ ครอบคลุม การบริ การพยาบาล ทั้ง ในโรงพยาบาลและการดูแ ลผู้ ป่ ว ย
ต่อเนื่องในชุมชน รวมทั้งการประสานการบริการการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
เช่น หน่วยผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ฯลฯ
7. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการ
พยาบาลตามความเป็ น จริง ในปั จ จุ บัน ตามภาระงานและครอบคลุมงานบริการพยาบาลพิเศษ
เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน โดยกาหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 ช่วงอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุ ค ลากรในสายงาน และหน้ า ที่ ความแตกต่ า ง
ทางด้านวัฒนธรรม และสายงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
7.3 ข้อกาหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน จาเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
8. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักกาหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่สาคัญที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1 สถานที่เฉพาะในการให้บริการ
8.2 จุดที่ให้บริการต่างๆ
8.3 เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
8.4 เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์
8.5 เทคโนโลยีต่างๆ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่น ๆ ที่สาคัญ
9. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยหนั ก ก าหนดกฎระเบี ยบ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ส าคั ญ
รวมทั้ง กฎหมายต่า งๆ ที่หน่ วยงานใช้เป็ น กฎระเบียบพิ เศษ และมีความสาคัญต่องานหลักของ
หน่ วยงาน (ไม่ร วมกฎระเบียบทั่วไปที่บัง คับกับ ทุกส่วนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
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9.1
9.2
9.3
9.4

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
แนวทางปฏิบ ัต ิต ามจริย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ของบุค ลากร

ทางการพยาบาล
9.5 กฎระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ อื่ น ๆที่ส าคั ญ สาหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
1. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยหนั ก ก าหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยใช้ International
Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality Award (HNQA), Thailand
Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality
Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก กาหนดแนวทางการประเมิน และปรับปรุง
กระบวนการทางานหลักอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดจากจุดคุ้มทุน การวัดความพึงพอใจ/ ความไม่
พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การลดค่ า ใช้ จ่ า ยโดยยั ง คงรั ก ษาระดั บ
คุณภาพ ฯลฯ
3. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชผู้ ป่ ว ยหนั ก ก าหนดแนวทางในการเรี ย นรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เช่ น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก
มาตรฐานที่ 1 การประเมินปัญหา ความต้องการ และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพประเมินปัญหา และความต้องการ รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของ
การพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินในระยะแรกรับ
1.1 ประเมินปัญหา อาการรุนแรงทางจิต /ทางกายของผู้ป่วย พร้อมทั้งวินิจฉัย
ความรุนแรง ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจให้การพยาบาลอย่างทันที
1.2 ประเมินภาวะเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน
1.3 รวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับ ประวัติความเจ็บ ป่ วย การตรวจร่างกาย ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบบแผนการดาเนินชีวิต การรับรู้ต่อความเจ็บป่วย เพื่อการประเมิน
ทางการพยาบาล และการวางแผนจาหน่าย
1.4 กรณี ผู้ ป่ ว ยเด็ ก ให้ ร วบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ก ารรั บ ภู มิ คุ้ ม กั น
พัฒนาการตามวัย ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียน และแบบแผนการเลี้ยงดู เป็นต้น
2. การประเมินในระยะการดูแลต่อเนื่อง
2.1 เฝ้า ระวั ง สัง เกตอาการ อาการแสดงเป็ น ระยะๆ ตามแนวทางการดูแ ล
ผู้ป่วยระยะวิก ฤต เพื่อประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ ป่วยด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ และผลของการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2.2 เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยา และการได้รับหัตถการต่างๆ
เช่น การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
2.3 ติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการตรวจอื่นๆ เช่น การตรวจสภาพจิต
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายภาพรังสีหรือการตรวจพิเศษต่างๆ ฯลฯ ให้พร้อมเพื่อการ
วินิจฉัยปัญหา ทั้งปัญหาปัจจุบัน และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การประเมินในระยะจาหน่ายออกจากหอผู้ป่วยหนัก ประเมินปัญหา และความ
ต้องการของผู้ป่วยซ้า ก่อนจาหน่ายออกจากหอผู้ป่วยหนักเกี่ยวกับสภาพความพร้อมด้านร่างกาย
กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ความต้องการการดูแลต่อเนื่อง กรณีต้องจาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลให้ป ระเมิน การเลือกใช้แ หล่งประโยชน์ด้า นสุขภาพ และความต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น สถานพยาบาลใกล้บ้าน องค์กรในชุมชน ฯลฯ
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4. สื่อสารข้อมูลที่ได้จากการประเมินและผลการพยาบาลแก่ทีมการพยาบาล และ
ทีมสหวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4.1 รายงานข้อมูลที่จาเป็นเร่งด่วนไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อการตัดสินใจ
ให้การช่วยเหลือ หรือเตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.2 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินอย่างถูกต้อง เป็นระบบต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงข้อมูลของทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนาไปสู่
การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่แรกรับจน
จาหน่าย
2. ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในระยะวิกฤตอย่างทันที
มาตรฐานที่ 2

การวินิจฉัยการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพวิเคราะห์ข้อมูลที่ประเมินได้ เพื่อตัดสินใจ ระบุปัญหา และความต้องการ
การพยาบาล หรือกาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลอย่างถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และพฤติกรรมตอบสนองต่อปัญหาของผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้องเพื่อการกาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามลาดับความสาคัญอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยจาหน่าย
โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ปั ญ หา และความต้ อ งการ
การเฝ้ า ระวั ง
และ
การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
2. กาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลครอบคลุมปัญหา และความต้องการด้านร่างกาย
กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับ
แบบแผนการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 กาลังเกิดปัญหาหรือเกิดขึ้นแล้ว เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว อาละวาดทาร้าย
ตนเอง หรือทาร้ายผูอ้ ื่น ฯลฯ
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2.2 มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข หรือป้องกัน
รอเวลาเพื่อสังเกตอาการต่อไปได้ เช่น ผู้ป่วยมีความคิดและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตราย
ต่อตนเอง บุคคลอื่นและทรัพย์สิน ฯลฯ
3. ปรับหรือกาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วย โดยจาแนกความรุนแรงและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ป่วยอย่างทันที
4. จัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน ของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
5. บันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และความต้องการอย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะวิกฤติอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 3
การวางแผนการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญ หา และความต้องการของ
ผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดแผนการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและเกณฑ์
การประเมินผล สาหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับลาดับความสาคัญของ
ปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเกี่ยวกับ
1.1 ปัญหาวิกฤติทางจิต เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ฯลฯ
1.2 การป้ อ งกั น ภาวะเสี่ ยงต่ อปั ญ หาที่ มีแ นวโน้ มจะเป็ น อัน ตรายต่อ ตนเอง
ต่อผู้อื่น และทรัพย์สิน
2. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล เพื่อให้
ครอบคลุม และเหมาะสมตามปัญหาของผู้ป่วย
3. ปรับปรุงแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับ อาการเปลี่ยนแปลง/ปัญหาของผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง
4. สื่อสาร และวางแผนการพยาบาลให้ทีมการพยาบาล และทีมสหวิชาชีพเข้าใจอย่างทั่วถึง
5. บั นทึ กแผนการพยาบาลให้ ครอบคลุ มตามปั ญหา และความต้ องการอย่ างถู กต้ อง
ครบถ้วน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย การพยาบาลในภาวะ
วิกฤติอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติก ารพยาบาลตามแผนการพยาบาลเพื่อให้บ รรลุผลลั พธ์ที่คาดหวัง ตาม
เกณฑ์การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติ เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการอย่างต่อเนื่องตามแผน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 จัดการกับกระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณที่เป็นอันตราย
ต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน
1.2 ดูแ ลให้ผู้ ป่ วยได้ รับ การรั กษาตามแผนการรักษา เช่น การรักษาด้วยยา
การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
1.3 จั ดการให้ ผู้ป่ วยได้ รับ การดู แ ลเพื่ อตอบสนองความต้อ งการพื้น ฐานใน
ด้านอาหาร น้า การขับถ่าย การออกกาลังกาย เหมาะสมกับความต้องการ และสภาพของผู้ป่วย
1.4 ตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย่ า งรอบคอบ ตามเวลาที่ เ หมาะสม
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคคลรอบข้าง เช่น การผูกมัด การใช้ห้องแยก การฉีดยา
เมื่อจาเป็น (Prn : Pro-re-nata) ฯลฯ
2. ปฏิบัติก ารพยาบาลเพื่อส่ง เสริมความสุขสบายของผู้ป่วย โดยจัดการให้ผู้ป่ วย
ได้รับการดูแลดังต่อไปนี้
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจทีก่ ่อให้เกิดความทุกทรมานแก่ผู้ป่วย เช่น การจัดการกับอาการหูแว่ว ภาพหลอน นอนไม่หลับ ฯลฯ
2.2 ดูแลความสะอาดร่างกาย และสุขอนามัยทั่วไป
2.3 จัดสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย เพื่อลดสิ่งกระตุ้นที่อาจเป็นสาเหตุ ของความไม่
สุขสบาย เช่น อุณหภูมิ การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง ฯลฯ
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3. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับแผนการรักษา ปัญหา และ
ความต้องการ
3.1 ตรวจทาน และพิ จารณาคาสั่ ง การรักษาอย่า งรอบคอบ และปฏิ บัติ การ
พยาบาลตามแนวทางการรักษานั้นให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของวิชาชีพ
3.2 ติ ด ตามผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย อื่ น
เพื่อประโยชน์ในการปรับแผนการพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน
3.3 สื่อ สารข้ อ มู ลที่ไ ด้จากการประเมิน ปั ญ หา และความต้อ งการของผู้ ป่ ว ย
ด้ ว ยวาจาและเอกสารเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลแก่ทีมสหวิชาชีพ
4. จัดการเพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปตามแผน โดย
4.1 ร่วมรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและนาประชุมปรึกษาหารือก่อน และหลัง
ปฏิบัติงานทุกเวร (เช้า บ่าย ดึก) เพื่อทาความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ปัญหา
การพยาบาล แนวทางการรักษาของแพทย์ และแผนการพยาบาล
4.2 ประเมิน ผู้ป่ วยเป็ น ระยะๆ อย่า งต่อเนื่ อง ตั้ง แต่เริ่มรับ เวร ระหว่า งการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อ สิ้น สุดการปฏิบัติง าน เพื่อประเมิน ผลการปฏิบัติการพยาบาลและปรับ ปรุง
แผนการพยาบาล
4.3 ประชุมปรึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และร่วม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรักษาพยาบาล
4.4 ควบคุม กากับ จัดหา และตรวจสอบ เกี่ยวกับ
4.4.1 ความเพี ย งพอ และความพร้ อ มใช้ ง านของอุ ป กรณ์ ก ารผู ก มั ด
ห้องจากัดพฤติกรรม อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เวชภัณฑ์ในรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน เครื่องมือที่จาเป็นอื่นๆ
4.4.2 คุณภาพของเครื่องมือปราศจากเชื้อตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกาหนด
4.4.3 จัดสถานที่สาหรับครอบครัวหรือผู้เยี่ยมเพื่อผ่อนคลายหรือระบาย
ความรู้สึก หรือความเครียดต่อภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
4.4.4 ประสานงานเพื่ อ การส่ ง ต่ อ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งไปยั ง หอผู้ ป่ ว ย
ตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกาหนด
5. ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้แผนการรักษาได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วน
6. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางที่กาหนด
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การพยาบาลตามแผนการพยาบาลเพื่ อ บรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง
ตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่
รับการรักษาในหอผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการรบกวนและผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านความสุขสบาย
และการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคมและจิตวิญ ญาณ
3. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ขณะรับการรักษาพยาบาลในหอ
ผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 5

การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภาวะ
สุขภาพ และปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาลตามปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การพยาบาลที่
ได้กาหนดไว้ในการวางแผนการพยาบาล จากประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 การเปลี่ ยนแปลงของร่ า งกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สั ง คมและจิ ต
วิญญาณ หรือภาวะแทรกซ้อนภายหลังปฏิบัติการพยาบาลทันทีและต่อเนื่อง ตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยตามกลุ่มโรคหรือพฤติกรรมที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
1.2 ข้อมูลจากการประเมินผู้ป่วยในแต่ละระยะ
2. วิเคราะห์ผลสาเร็จ หรือปั จจัย เอื้ออานวย/ ปั ญหาอุปสรรคต่อความสาเร็จของ
การปฏิบัติการพยาบาลและปรับปรุงแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การพยาบาล
3. ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลที่มอบหมายแก่สมาชิกทีมการพยาบาลอย่างสม่าเสมอ
4. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวร่วมประเมินผลปฏิบัติการพยาบาล
5. บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์การพยาบาล
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองต่อปัญหา และความ
ต้องการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่รักษาในหอผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 6
การดูแลต่อเนื่อง
พยาบาลวิชาชีพวางแผนการเคลื่อนย้าย ส่งต่อ และจาหน่ายผู้ป่วยได้ครอบคลุมปัญหา
และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. นาข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกรับและต่อเนื่อง ในการวินิจฉัยคาดการณ์
และระบุปัญหาสุขภาพที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เมื่อจาหน่ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย หรือ
โรงพยาบาลอื่นๆ ให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย
2. ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง การปรับตัวของผู้ป่วย และครอบครัว
รวมทั้งการค้นหาผู้ดูแลหรือบุคคลสาคัญในการสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย
3. กาหนดแผนและระบุเป้าหมายของการปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละเวร ร่วมกับ
ผู้ป่วย และครอบครัว
4. ให้การปรึกษาหรือบาบัดทางจิตแก่ผู้ป่วย และครอบครัว การปรับตัวและจัดแบบ
แผนการดาเนินชีวิตระหว่างเจ็บป่วย และการอยู่กับผู้ป่วย
5. ประสานทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย
6. ประสานงานกับพยาบาลในหอผู้ป่วย หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อส่งต่อการดูแล
7. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการวางแผนจาหน่ายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ตั้งแต่แรกรับจนถึงจาหน่ายจากหอผู้ป่วย
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มาตรฐานที่ 7

การสร้างเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยได้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการผู้ป่วยจิตเวชวิกฤต
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกและต่อเนื่องในการวินิจฉัยความต้องการ
การสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชวิกฤต
2. กาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ และแผนการสร้างเสริม
สุขภาพด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย โดยผสมผสานแผน
นี้เข้ากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
3. จัดโปรแกรมการดูแลการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
ผู้ป่วยจิตเวชวิกฤตจากข้อมูลทางคลินิกและความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การส่งเสริมให้ผู้ป่วยผ่อนคลายโดยไม่ขัดกับภาวะความเจ็บป่วย ฯลฯ
4. การจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นความ
ปลอดภัยและส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย เช่น อุณหภูมิ การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง ฯลฯ
5. ประเมินความก้าวหน้าของภาวะสุขภาพผู้ป่วยที่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพทุกครั้ง
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในขั้นตอนต่อไป โดยผสมผสานเข้ากับการประเมิน / เยี่ยม
ตรวจที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
6. ปรับเปลี่ยนแผนการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นปัจจุบัน
7. บันทึกผลการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่ ว ยจิ ต เวชวิก ฤตได้ รั บ การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพได้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา และความ
ต้องการของผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 8

การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ค้ น หา เฝ้ า ระวั ง และจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง
เพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพ ป้องกันการเกิดอันตรายและผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น
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แนวทางปฏิบัติ
1. นาข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกรับ และในระยะการดูแลต่อเนื่อง มาใช้ใน
การวินิจฉัยความต้องการการคุ้มครองภาวะสุขภาพ จากอันตรายทั้งด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย และผู้อื่น
2. กาหนดแนวทางการค้นหา เฝ้าระวัง และจัดการกับความเสี่ยงจากกระบวนการ
รักษาตั้งแต่แรกรับ โดยผสมผสานเข้ากับแผนการพยาบาล และแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
3. ปฏิบัติ และกากับดูแลให้สมาชิกในทีมการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 การป้องกันการบาดเจ็บจากการผูกมัด
3.2 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.3 การระบุความถูกต้องของตัวบุคคล
3.4 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.5 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
3.6 การตายอย่างไม่คาดคิด
3.7 การเกิดแผลกดทับ การเกิดปอดบวมจากการสาลัก (aspirated pneumonia)
3.8 การป้องกันอันตรายจากการตรวจ หัตถการ เครื่องมือพิเศษ ยา และสารเคมี
3.9 การคุ้มครองประเด็นตราบาป ( stigma )
4. จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบาบัดตามสภาพที่เหมาะสมกับโรค และส่งเสริมการ
รับรู้ของผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ เช่น ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาให้เกิดเสียงดังที่
รบกวนผู้ป่วย บอกวัน เวลา สถานที่ บุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้เวลาที่ถูกต้อง มีสัมพันธภาพที่ดี
สื่อสารโดยบอกให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งที่ปฏิบัติการพยาบาล อยู่เป็นเพื่อน และรับฟังผู้ป่วย หรือ
ครอบครัว ฯลฯ
5. ติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุ บันทึกอุบัติการณ์ และ
ปรับเปลี่ยนแผนการ คุ้มครองภาวะสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6. บันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยปลอดภัยจากอันตรายที่สามารถป้องกันได้ขณะรับการรักษาในหอผู้ป่วย
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มาตรฐานที่ 9
การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วย และครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับความเจ็บป่วยในภาวะวิกฤติทางจิต
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังเกี่ยวกับอาการและความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
2. ให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพแก่ ผู้ป่วย และครอบครัว ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
2.1 ภาวะความเจ็บป่วย การดาเนินของโรค หรือความเจ็บป่วยเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนการรักษาพยาบาล
2.2 ความสาคัญ และเหตุผลของการจากัดพฤติกรรม
2.3 การเตรียมตัวเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติ
3. ปฐมนิเทศผู้ป่วยรับใหม่ รับย้ายทุกราย กรณีผู้ป่วยรับรู้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพยาธิ
สภาพของโรค และอาการเจ็บป่วย ให้ข้อมูลกับครอบครัวหรือผู้นาส่ง โดยให้ข้อมูล และความรู้ด้าน
สุขภาพ เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 สิทธิที่พึงมีและพึงได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ
3.2 การใช้สถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งประโยชน์ใน
โรงพยาบาล
3.3 กฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว เช่น เวลา
เยี่ยม เวลารับประทานอาหาร ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย ฯลฯ
3.4 สิทธิผู้ป่วย
4. อธิบายให้ผู้ป่วย และครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล เพื่อให้
สามารถตัดสินใจเลือกรับการรักษาก่อนลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.1 ความสาคัญและจาเป็นในการรักษาด้วยไฟฟ้า
4.2 การรักษาด้วยยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้
ร่วมกับยาอื่น
4.3 การเจาะเลือดเพื่อตรวจ HIV
5. กรณีญาติไ ม่สมัครใจรับการรักษา พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูล และความรู้ด้าน
สุขภาพ เช่น การดูแลผู้ป่วยจิตเวชขณะอยู่ที่บ้าน การสังเกตอาการเตือน การกลับเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และผู้ดูแลที่มีสิทธิรับผิดชอบผู้ป่วยตามกฎหมาย และลงลายมือชื่อกากับ เพื่อแสดง
การยอมรับ และเข้าใจในคาอธิบายไว้เป็นหลักฐาน
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6. กรณีการแจ้งข่าวร้าย ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย หรือครอบครัว และพิจารณาหาวิธีการแจ้ง
ข้อมูลอย่างเหมาะสม หรือประสานงานกับแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเป็นผู้ให้ข้อมูล
6.2 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และครอบครัวระบายความรู้สึกหรือซักถามภายหลัง
การรับทราบข้อมูล และให้การช่วยเหลือ
7. ประเมินผลการให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพ
8. บันทึกการให้ข้อมูล และความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่ ว ย และครอบครัว ได้ รับ ข้ อมู ล ครบถ้ วน ถูก ต้ อ ง และเพี ยงพอในการตั ดสิ น ใจ
เกี่ยวกับการรักษา การปฏิบัติตามแผนการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถปรับตัว และยอมรับ
กับความเจ็บป่วยในภาวะวิกฤติทางจิต
มาตรฐานที่ 10

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเคารพในคุณค่ าของความเป็น
มนุษย์ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1.1 การให้ข้อมูล บอกกล่าวข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ป่วย และครอบครัว เกี่ยวกับ
1.1.1 การจากัดพฤติกรรม เช่น ห้องแยก การผูกมัด ฯลฯ
1.1.2 แผนการรักษาของผู้ป่วย
1.2 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วย เกี่ยวกับ
1.2.1 ความลับของเวชระเบียน ทั้งสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน
1.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/วิจัย
1.2.3 การเปิดเผยร่างกายจากบริการรักษาพยาบาล
1.3 การรักษาทรัพย์สินและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยเช่น การทานิติกรรม
ขณะรักษาในโรงพยาบาล การจัดการของมีค่าที่ติดมากับผู้ป่วย ฯลฯ
2. จัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้ป่วย และครอบครัว
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3. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโดยเคารพในสิทธิ และยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพใน
คุณ ค่า ความเป็ นมนุ ษย์ในฐานะปัจ เจกบุคคลอย่างเท่า เทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้น หรือเชื้อชาติ
ศาสนา ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 แจ้ ง ให้ผู้ป่ วยได้รับ ทราบก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง แม้ ในภาวะพร่อ ง
การรับรู้ หรือไม่รู้สึกตัว
3.2 ไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยเกินความจาเป็น
3.3 สถานที่ บริเวณให้การพยาบาล เป็นสัดส่วนและมิดชิด
4. ปกป้ อ งผู้ป่ วยไม่ให้ถูกล่วงล้าหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทางที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการปฏิเสธการรักษาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยพร่องการรับรู้ หรือไม่
รู้สึกตัว
5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย และครอบครัว มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล
ภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
6. พยาบาลวิ ชาชีพ ปฏิ บัติตัวเป็ น แบบอย่า งและกากับ ให้สมาชิ กทีมการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ในฐานะปัจเจก
บุคคล แม้ในภาวะพร่องการรับรู้หรือไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับการพิทักษ์สิทธิตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาอยู่ในหอผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 11

การบันทึกทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เป็น
ลายลักษณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมสหวิชาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
1. บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยอย่างถูกต้องเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารในทีม
การพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายครอบคลุม เกี่ยวกับ
1.1 การประเมินผู้ป่วยแรกรับและการประเมินซ้าอย่างต่อเนื่อง
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1.2 ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล ปั ญ หา และความต้ อ งการการพยาบาลที่
ครอบคลุมปัญหา และความต้องการของผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ
1.3 แผนการพยาบาลที่ ส อดคล้ อ งกั บ ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา และ
ความต้องการของผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย กระบวนการรู้คิด อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
1.4 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครัว
1.5 การตอบสนองของผู้ป่วย หรือผลลัพธ์ของการพยาบาล
1.6 ความสามารถของผู้ป่วย และครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง
2. ตรวจสอบความถู ก ต้องของการบัน ทึก และรายงานทางการพยาบาลในแต่ละ
ช่วงวัน และเวลาปฏิบัติงาน
3. ทบทวนเอกสารรายงานผู้ ป่ ว ย เพื่ อ ตรวจสอบความครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ใ น
การบั น ทึ ก การดู แ ลผู้ ป่ ว ยในแต่ ล ะช่ ว งวั น และเวลาปฏิ บั ติ ง าน และตรวจสอบทุ ก ครั้ ง เมื่ อ
มีเหตุการณ์ หรืออุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
4. ใช้แบบฟอร์มการบันทึกที่ได้มาตรฐาน หรือได้รับการออกแบบให้สามารถบันทึก
ข้อมูลในการปฏิบัติการพยาบาลได้ครบถ้วน และช่วยแปลผลการบันทึกได้ง่าย
5. ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพ และ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพยาบาล และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้

168

บทที่ 6 มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนัก

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1.1 จานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ปว่ ย
ผิดคน

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนแผนงาน/โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.2 จานวนอุบัติการณ์
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.3 จานวนอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยา
(drug administration error)

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยหลบหนี
สาเร็จ

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บ
จากพฤติกรรมรุนแรง

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

1.7 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
มีภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.8 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.9 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ทาลายทรัพย์สิน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.10 อัตราการติดเชื้อที่ตาแหน่งซึ่ง
เป็นปัญหาสาคัญของโรงพยาบาล
1.10.1 ร้อยละการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะ
(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ)
1.10.2 อัตราการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะจาก
การคาสายสวนปัสสาวะ
1.10.3 ร้อยละการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนต้น
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x3SD* จานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ)
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
x3SD* จานวนครั้งของการติดเชื้อจาก
การคาสายสวนปัสสาวะ
X 1,000
จานวนวันนอนรวมที่ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
x3SD* จานวนครั้งการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนต้น
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

X 100

x3SD* จานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
X 100
จานวนผู้ป่วยที่มีแผลทั้งหมด
ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ เมื่อยังไม่มีค่ากลางของประเทศ

1.10.4 ร้อยละการติดเชื้อทาง

*

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ
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ตัวชี้วัด
1.10.5 ร้อยละการติดเชือ้

เกณฑ์
x3SD*

ทางเดินอาหาร

1.10.6 ร้อยละการเกิดปอดอักเสบ

3. ร้อยละผู้ป่วยและครอบครัว
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับบ้าน
4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
4.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

จานวนครั้งของการติดเชื้อ
ทางเดินอาหาร
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

x3SD*

(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ)

2. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้า
ในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

จานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ
(ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ)
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

ลดลง
ปีละ10%

100%

0

X 100

X 100

จานวนผู้ป่วยที่กลับเข้ารับการ
รักษาซ้าด้วยโรค/อาการเดิม
ภายใน 28 วัน หลังจาหน่าย
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
ในเดือนก่อนหน้านั้น
จานวนผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
X 100
จานวนผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมด

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

4.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการ

0

4.3 ร้อยละของการแก้ไขและหรือ
ตอบกลับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ

100%

5. ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

85%

ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

5.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ

x3SD*

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล
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จานวนข้อร้องเรียนที่ได้
รับการแก้ไข/ตอบกลับ
X 100
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

85%

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล
5.4 ร้อยละความไม่พึงพอใจ

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการ

ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

5.3 ร้อยละความพึงพอใจของ

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

x3SD*

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของผลิตภาพ(productivity)
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนยา/ เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ
3. ระยะวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยหนัก

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

90
110%

จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ
X 100
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง

0

ตรวจสอบจากผลการสารวจยา/ เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์ หมดอายุในแต่ละเดือน

x2SD*

จานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยหนัก
ทั้งหมดใน 1 ปี
จานวนผู้ป่วยหนักทั้งหมดในปีเดียวกัน

4. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

5. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/แนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
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เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

2. ร้อยละของพยาบาลได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี
X 100
จานวนการพยาบาลทั้งหมด

3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. จานวนอุบัติการณ์บุคลากรทาง
พยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/

80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ/

ตัวชี้วัด

บรรยากาศการทางานของพยาบาล
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บรรยากาศการทางานของพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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บทที่ 7
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
การบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยไฟฟ้า ชนิดใช้ยาระงับความรู้สึก (modified Electro Convulsive Therapy : ECT) ให้การดูแล
ตั้งแต่ระยะก่อนการรักษา ระยะทาการรักษา และระยะหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า โดยประสานงานกับ
ทีมพยาบาลในหอผู้ป่วยและทีมพยาบาลวิสัญญีในการให้ยาระงับความรู้สึก พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
รักษาด้วยไฟฟ้า คือ พยาบาลวิชาชีพที่ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการรักษาด้วยไฟฟ้า
ความเสี่ยงและประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการรักษา ตลอดจนมีทักษะความชานาญเฉพาะทางด้าน
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการรักษาด้วยไฟฟ้า เฝ้าระวังสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหลังจาก
ได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า รวมทั้งติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาอย่างด้วยไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
1.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
สาหรับมาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้านั้น สามารถใช้
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารงาน
บริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าได้ทั้ง 7 หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการ
พยาบาลขององค์กรพยาบาลกับหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าใช้หลักการเดียวกัน
ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นข้อกาหนดให้พยาบาล
น าไปปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยตั้ ง แต่ ร ะยะก่ อ นการรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า จนถึ ง การดู แ ลต่ อ เนื่ อ ง
หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 9 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลระยะก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า
1.1 การประเมินปัญหา ความต้องการและเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
และครอบครัวก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า
1.2 การเตรียมความพร้อมสถานที่ อุป กรณ์ และเครื่องมือ ทาการ
รักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 2 การพยาบาลระยะรักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลระยะหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 4 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 6 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 7 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 9 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นผลของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการพยาบาล ทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลซึ่ง
แบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า คือ ภาพรวมของงาน
บริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินการและการปรับปรุงผล
การดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
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I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
งานบริก ารพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า จะต้องอธิบายถึง สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจของงาน ดังต่อไปนี้
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า กาหนดแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
การพยาบาลเป็นปัจจุบัน เป็นหน่วยงาน/งานภายใต้กลุ่มการพยาบาลอยู่ในความรับผิดชอบสายการ
บังคับบัญชาและสายการประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า คือ พยาบาลวิชาชีพ
ที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และการบริหารงานบริการพยาบาล
ผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าให้บรรลุตามพันธกิจ และนโยบายขององค์กรพยาบาล
3. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า กาหนดลักษณะพื้นฐานของหน่วยงานที่
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ
3.2 เป้ า ประสงค์หลักของการบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศ น์ และ
เป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3.3 พัน ธกิ จ ของงานที่สะท้อนให้เ ห็น ถึง การบริหารและการจัดระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
3.4 ค่านิยมของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า (value) ที่สะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and safety)
3.4.3 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า ก าหนดขอบเขตการบริ ก ารของ
หน่ ว ยงานเป็ น ปั จ จุ บั น ที่ เ น้ น การพยาบาลแบบองค์ ร วมโดยยึ ด ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งระยะก่อนการรักษา ระยะทาการรักษาและระยะ
หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
5. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า ก าหนดขอบเขตการบริ ห ารงาน
ครอบคลุมการให้บริการพยาบาล ในประเด็นต่อไปนี้
5.1 การกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
5.2 การก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลผู้ ป่ ว ยรั ก ษา
ด้วยไฟฟ้า
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5.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาลของงานผู้ป่วยรักษา
ด้วยไฟฟ้า
5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ
5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล
5.6 การติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.7 การจัดการความปลอดภัย
5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
5.10 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
5.11 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยรัก ษาด้ว ยไฟฟ้า ก าหนดแนวทางและกระบวนการ
ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยที่ครอบคลุมการบริการพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และการดูแล
ต่อเนื่องภายหลังการรักษา
7. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยรักษาด้วยไฟฟ้า ระบุลัก ษณะโดยรวมของพยาบาล
ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานโดยกาหนดให้ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 วุฒิการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะ โดยพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
รัก ษาด้วยไฟฟ้ า ต้อ งผ่า นการอบรมฝึก ทักษะการพยาบาลผู้ ป่ วยรักษาด้วยไฟฟ้ า และการช่ว ย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่ ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม และสายงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
7.3 ข้อกาหนดพิเศษทางด้านสุขภาพความปลอดภัยและอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงานต้องได้รับการป้องกันและตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
8. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า กาหนดทรัพยากรด้า นการจัดการที่
สาคัญ ที่มีผลต่อ การปฏิบัติง านของหน่ วยงานบริการในความรับ ผิดชอบของงาน ให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1 อาคารและสถานทีเ่ ป็นสัดส่วน มีทางลาด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
8.2 จุดที่ให้บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องเตรียมความพร้อม ห้องทาการ
รักษา ห้องพักฟื้น
8.3 เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
8.4 เครื่อ งมือ ทางการแพทย์ ได้แ ก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า ชุดฟื้น คืน ชีพ
อุปกรณ์ชุดดมยาสลบ เครื่องตรวจวัดการทางานของหัวใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดที่
พร้อมใช้ เป็นต้น
8.5 เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น คู่มือ นวัตกรรม ฯลฯ
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8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่นๆ ที่สาคัญของแต่ละแห่ง
9. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้ากาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ
รวมทั้ง กฎหมายต่า ง ๆ ที่หน่ วยงานใช้เป็น กฎระเบียบพิเศษ และมีความสาคัญ ต่องานหลักของ
หน่ ว ยงาน (ไม่ ร วมกฎระเบี ย บทั่ ว ไปที่ บั ง คั บ กั บ ทุ ก ส่ ว นราชการ) โดยครอบคลุ ม กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
9.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
9.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล
9.5 กฎระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ อื่ น ๆที่ส าคั ญ สาหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า กาหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินการของหน่วยงานอย่า งต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทางาน เช่น International
Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality Award (HNQA), Thailand
Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality
Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ วยรั กษาด้ว ยไฟฟ้ า ก าหนดแนวทางการประเมิน และ
ปรับปรุงกระบวนการทางานหลักอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดจากจุดคุ้มทุน การวัดความพึงพอใจ/
ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บ ริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับ
คุณภาพ เป็นต้น
3. งานบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยรักษาด้วยไฟฟ้า กาหนดแนวทางในการเรียนรู้แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์ก รอย่า งเป็ นระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) การทบทวนผลการดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 1

การพยาบาลระยะก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า

1.1 การประเมินปัญหาความต้องการ และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัว
ก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า
พยาบาลประเมินปัญหาและความต้องการ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัวก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ประสานงานกั บ พยาบาลวิ สั ญ ญี และที ม สหวิ ช าชี พ เพื่ อ วางแผนการรั ก ษา
ด้วยไฟฟ้า
2. เยี่ยมผู้ป่วยก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า เพื่อ
2.1 สร้างสัมพันธภาพ ทาความรู้จัก ชื่อ สกุล และตัวผู้ป่วย ป้องกันการรักษา
ด้วยไฟฟ้าผิดคน
2.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารในเรื่ อ ง แผนการรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า
จานวนครั้ง การลงนามยินยอมรับการรักษาหรือเอกสารคาสั่งของคณะกรรมการสถานบาบัดให้ทา
การรักษาด้วยไฟฟ้า (กรณีเป็นผู้ป่วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการการตรวจทางรังสี หรือการตรวจพิเศษอื่นๆและเอกสารสิทธิในการรักษาพยาบาล
2.3 ประเมิ น คั ด กรองและเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ ป่ ว ยด้ า นร่ า งกาย โดย
รวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ได้แก่ ผลการตรวจทางทันตกรรม
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แผนการรักษาด้วยยา โรคร่วมหรืออาการทางกายที่มีความเสี่ยงสูง
หากต้องรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
2.4 เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัว ก่อนรักษา
ด้วยไฟฟ้าโดยให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้า เหตุผล ความจาเป็น
ประโยชน์ของการรักษาด้วยไฟฟ้าและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัว ซักถามหรือระบายความรู้สึกวิตกกังวล
2.5 ทบทวนการปฏิบัติตนก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า ขณะทาการรักษาด้วยไฟฟ้าและ
หลังการรักษาด้วยไฟฟ้ากับผู้ป่วยและครอบครัว
2.6 แจ้งข้อมูลให้กับพยาบาลประจาหอผู้ป่วย ในกรณีดังต่อไปนี้
2.6.1 การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนส่ง ผู้ป่วยไปรับการรักษา
ด้วยไฟฟ้า เช่น ตัดเล็บ ล้างสีเล็บ ตรวจสอบการใช้ยาที่มีผลต่อการรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
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2.6.2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสีหรือผลการ
ตรวจพิเศษอื่น ๆ
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ วางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลวิสัญญีและ
ทีมสหวิชาชีพให้ครอบคลุมปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
4. บันทึกรายงานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประเด็นสาคัญ ภาวะเสี่ยงที่พบ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหา ความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ก่อน
รักษาด้วยไฟฟ้า
2. ผูป้ ่วยและครอบครัว ลดความวิตกกังวล ความกลัวต่อการรักษาด้วยไฟฟ้า
1.2 การเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือทาการรักษาด้วยไฟฟ้า
พยาบาลเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือทาการรักษาด้วยไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ทาการรักษาด้วยไฟฟ้า ได้แ ก่ ความสะอาด
ภายในห้องทาการรักษาด้วยไฟฟ้า แสงสว่าง และอุณหภูมิตามมาตรฐานโครงสร้างของหน่วยงาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องมือสารองใน
ภาวะฉุกเฉิน เช่น เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า เครื่องดูดสารคัดหลั่ง (suction) เครื่องมือช่วยฟื้นคืนชีพ
เป็นต้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ฯลฯ
3. เตรียมอุ ปกรณ์ เครื่องมือรักษาด้วยไฟฟ้า ให้พร้อมใช้ เช่น อุป กรณ์ป้ องกัน
การบาดเจ็บในช่องปาก อุปกรณ์ให้ออกซิเจน สารสื่อไฟฟ้า (conductive jell) ผ้าผูกมัดผู้ป่วย ฯลฯ
4. ตรวจสอบวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความพร้อมให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 2

การพยาบาลระยะรักษาด้วยไฟฟ้า

พยาบาลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตลอดระยะทาการรักษาด้วยไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนส่งเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
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1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคล แผนการรักษา ความครบถ้วนของ
การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยด้านร่างกาย ได้แก่ สัญญาณชีพ ผมแห้งไม่เปียก ใบหน้าไม่ทาแป้ง
ถอดฟันปลอม เครื่องประดับ ปัสสาวะก่อนการรักษา
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางทันตกรรม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี หรือผลการตรวจพิเศษอื่นๆ
1.3 ประเมิน ความพร้อมด้า นจิตใจและดูแ ลด้า นจิตใจ ให้กาลัง ใจ ให้ความ
มั่นใจในความปลอดภัยเพื่อลดความวิตกกังวล และความกลัวต่อการรักษาด้วยไฟฟ้า
2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะทาการรักษาด้วยไฟฟ้า
2.1 อธิ บ าย/ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ต นระหว่ า งการรั ก ษา
ด้วยไฟฟ้า สัมผัส ให้กาลังใจ ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยและปฏิบัติการพยาบาลด้ วยความ
นุ่มนวล
2.2 จั ด ท่ า ผู้ ป่ ว ยให้ เ หมาะสมกั บ การรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า และระวั ง การเปิ ด เผย
ร่างกายส่วนที่ควรปกปิด
2.3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดูแ ลให้ได้รับ ออกซิเจน และติดอุป กรณ์ การรักษา
ด้วยไฟฟ้า เช่น เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปาก เป็นต้น
2.4 ดู แ ลและป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นระหว่ า งได้ รั บ ยาระงั บ ความรู้ สึ ก และ
ยาคลายกล้ามเนื้อ
3. เฝ้าระวัง ประเมินอาการผู้ป่วยตลอดระยะเวลาทาการรักษาด้วยไฟฟ้า เพื่อป้องกัน
อันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหยุดหายใจนาน (prolong apnea) ระยะเวลาการ
ชักนาน (prolong seizure) ฯลฯ และช่วยแก้ไขปัญหาฉุกเฉินวิกฤตได้ถูกต้องทันท่วงที
4. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้ายออกจากห้องทาการรักษา เช่น
การหายใจ ความจาเป็นของการผูกมัด ฯลฯ
5. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้า ยา อุปกรณ์ สภาวะ
เฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมทั้ง การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มการ
รักษาด้วยไฟฟ้าตามที่แต่ละโรงพยาบาลกาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยปลอดภัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการรักษาด้วยไฟฟ้าจนสิ้นสุดการรักษา
ด้วยไฟฟ้า
2. ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยไฟฟ้า ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
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มาตรฐานที่ 3

การพยาบาลระยะหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า

พยาบาลให้ ก ารพยาบาลเพื่ อ ความปลอดภั ย และความสุ ข สบายของผู้ ป่ ว ยหลั ง
การรักษาด้วยไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติ
1. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์สาหรับให้ผู้ป่วยพักฟื้นภายหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยในห้องพักฟื้นหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
เกี่ยวกับสัญญาณชีพ ภาวะพร่องออกซิเจน ระดับความรู้สึกตัว การบาดเจ็บช่องปาก ความเสี่ยงต่อ
การได้รับอุบัติเหตุจากภาวะมึนงง สับสน และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. ให้ก ารพยาบาลสอดคล้องกับ สภาวะของผู้ป่ วยแต่ละราย จัดท่า ให้ออกซิเจน
ผูกมัด (กรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ) เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยตามแนวทาง/ เกณฑ์ที่
กาหนด ดูแลความสุขสบายทั่วไปและให้ข้อมูลความร่วมมือการปฏิบัติตามคาแนะนา
4. ดู แ ลให้ ผู้ ป่ ว ยนอนพั ก หลั ง การรั ก ษาและสั ง เกตอาการต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย
60 นาที
5. บันทึกรายงานการปฏิบัติการพยาบาลในแบบบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ส่งต่อข้อมูลการรักษาในรายที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการดูแล แก้ไขปัญหาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2. ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย และปลอดภัยภายหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
3. ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง หรืออาการผิดปกติตลอดเวลา และได้รับส่งต่อ
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4

การดูแลต่อเนื่อง

พยาบาลประเมินสภาพปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยภายหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินการตอบสนองของผู้ป่ วยต่อการรักษาด้ วยไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังเกตอาการข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น อาการหลงลืม อาการสับสน
ไม่รับรู้เวลา สถานที่ บุคคล การปวดกล้ามเนื้อ ความกลัว ความวิตกกังวล ความไม่สุขสบายต่างๆ ฯลฯ
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2. ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า อาการหรือความ
ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า เช่น มึนงง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ฯลฯ
3. สัง เกตความพร้อ มของผู้ป่ วยก่อนเคลื่อนย้า ยกลับหอผู้ป่ วยได้แ ก่ ระดับ ความ
รู้สึกตัว การทรงตัว อาการมึนงง อาการคลื่นไส้อาเจียน สัญญาณชีพ เป็นต้น
4. ส่งต่ออาการที่ต้องเฝ้า ระวังหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแก่ พยาบาลหอผู้ป่วย
ที่ดูแลผู้ป่วยได้รับทราบ เพื่อให้การรักษาพยาบาล และดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้ป่วยและครอบครัว ตามสภาพปัญหาในขอบเขตของ
วิชาชีพ ด้วยความเอาใจใส่ที่จะสนองตอบต่อปัญหาของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
6. ในกรณีผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วกลับบ้าน
6.1 ประเมิน ระดับ ความรู้สึกตัว : ทรงตัวได้ดี ไม่มีอาการมึน งง ไม่มีคลื่น ไส้
อาเจียน และมีญาติให้การดูแล
6.2 ให้ข้อมูลการดูแลตนเองที่บ้านแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถปฏิบัติ
หรือดูแลตนเองหลังทาการรักษาด้วยไฟฟ้าเช่น ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ช่องทางการขอความ
ช่วยเหลือ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฯลฯ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยไฟฟ้าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. ผูป้ ่วยมีความพร้อมในการกลับไปพักรักษาต่อที่หอผู้ป่วยและที่บ้าน
มาตรฐานที่ 5

การสร้างเสริมสุขภาพ

พยาบาลมีการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกและต่อเนื่องในการวินิจฉัยความต้องการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว
2. มีการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมผู้ป่วย โดยผสมผสานเข้ากับ
แผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
3. สร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้ป่วย สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ในประเด็น ดังต่อไปนี้
3.1 จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การบ าบั ด เยี ย วยา (healing environment) โดย
ครอบคลุ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ความปลอดภั ย การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มภู มิ ส ถาปั ต ย์ ใ ห้ ส วยงาม ไม่ มี
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สิ่งรบกวนและให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย
ปลอดภัย และได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีจากการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.2 จั ด กิ จ กรรมผ่ อ นคลาย ใช้ สื่ อ เบี่ ย งเบนความสนใจจากการรั ก ษา
การผ่ อ นคลาย ทั้ง ด้า นร่า งกายและจิ ตใจตามความเหมาะสมกั บ สภาพผู้ป่ วย เช่น อ่า นหนั ง สื อ
ดูภาพยนตร์ การแสดงตลก ฟังเพลงฯลฯ
3.3 กระตุ้น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การออกกาลังกาย และการเข้า ร่วม
กิจกรรมบาบัดต่างๆ ที่จัดภายในหอผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตนเอง การรับรู้สภาพ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว
3.4 ให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นเพื่อให้มีกาลังใจในการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.5 ให้ข้อมูลการปฏิบัติตนเมื่อผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า
เช่ น ปวดกล้ า มเนื้ อ ร่ า งกาย ฯลฯเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ลดความวิตกกังวล ความกลัวการรักษา
4. ประเมินความก้าวหน้าของภาวะสุขภาพผู้ป่วยที่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพทุกครั้ง
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในขั้นตอนต่อไป โดยผสมผสานเข้ากับการประเมิน เยี่ยมตรวจ
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
5. ปรับปรุงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้ สอดคล้องกับภาวะ
สุขภาพผู้ป่วย
6. ประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ
7. บันทึกการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 6

การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลที่มีเป้าหมายในการคุ้มครองภาวะสุขภาพ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนรักษา ระยะทาการรักษา และ
ระยะหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยความต้องการการคุ้มครองภาวะสุขภาพ จากความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ อันตรายต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ
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2. วางแผนการคุ้มครองภาวะสุขภาพจากอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ร่วมกับ
ทีมพยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ตรวจสอบผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการรักษาด้วยไฟฟ้าผิดคน หรือ
เกินจานวนครั้งของแผนการรักษา
3.2 จัดลาดับการเข้ารับการรักษา ป้องกันการได้รับอันตรายจากความรุนแรง
ของอาการทางจิต
3.3 จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการรักษาด้วยไฟฟ้า มีเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เครื่องป้องกันการบาดเจ็บขณะรักษาด้วยไฟฟ้า
3.4 ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักการของ Standard Precaution ตลอดระยะ
การรักษาด้วยไฟฟ้า
3.5 เฝ้ า ระวั ง ติด ตามอาการผู้ป่ ว ยตลอดเวลาของการรัก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า เพื่ อ
ป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
3.6 ประเมิน ความพร้อมของผู้ป่ วยก่อนการเคลื่อนย้า ยและเคลื่อนย้า ยด้วย
ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย
3.7 จัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการบาบัดเยียวยาและปลอดภัย
3.8 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรง ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
4. ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด อั น ตราย วิ เ คราะห์ ส าเหตุ และปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปกป้องอันตรายด้านร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพผู้ป่วย
6. บันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพผู้ป่วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่ ว ยรั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า ได้รั บ การคุ้ ม ครองภาวะสุข ภาพและปลอดภั ย จากอั น ตราย
ที่ป้องกันได้
มาตรฐานที่ 7

การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

พยาบาลให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหา ความเข้าใจ การรับรู้ความเจ็บป่วย
และความคาดหวังต่อการรักษาด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว
188

บทที่ 7 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
2. วางแผนการให้ ข้อ มูล ความรู้ด้ า นสุข ภาพแก่ผู้ ป่ ว ยและครอบครัว ตามปั ญ หา
ความต้องการในแต่ละราย
3. ให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้
3.1 โรค อาการเจ็บป่วย การรักษาด้วยยาและความจาเป็นของการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.2 วิธีการรักษาด้วยไฟฟ้า ขั้นตอนการรักษา ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นและทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแล
3.3 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในระยะก่อนการรักษา ระยะทาการรักษาและ
ระยะหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
3.4 สิทธิที่พึงมีและพึงได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เช่น การตัดสินใจรับ
การรักษา การปกปิดความลับ สิทธิ ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยไฟฟ้า การดูแลจากทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น
3.5 สถานที่ ทาการรั กษา เป็ น สั ดส่ ว น จั ดเฉพาะผู้ป่ วยรั กษาด้ว ยไฟฟ้ า และ
มีสิ่งอานวยความสะดวกขณะทาการรักษา
3.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว เช่น การลง
นามยินยอม การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า การเยี่ยมผู้ป่วย ฯลฯ
4. อธิ บ ายหรือ ชี้แ จงให้ผู้ ป่ ว ยและครอบครัว เข้ า ใจเหตุผ ล และความจาเป็ น ของ
การลงนามยินยอมรับการรักษาด้วยไฟฟ้า
5. ให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
6. บันทึกการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2. ผู้ ป่ ว ยสามารถปฏิ บั ติ ต นได้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง ก่ อ นการรั ก ษา ขณะท าการรั ก ษาและ
หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
มาตรฐานที่ 8

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานโดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ยึดหลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
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1.1 ให้การดูแลผู้ป่วยทุกรายเป็นอย่างดี ตัดสินใจให้การดูแลผู้ป่วยแต่ละราย
ตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคที่เป็นด้วยวิจารณญาณ และความรู้ในวิชาชีพ
1.2 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเอื้ออาทร
เป็นกันเอง ไม่ละเลยทอดทิ้ง เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ใกล้ชิด
1.3 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกรายโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สุภาพอ่อนโยน
ปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ ล่วงเกิน อธิบายหรือแจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนปฏิบัติการพยาบาล
1.4 ละเว้ น การปฏิ บั ติ ที่ มี อ คติ การใช้ อ านาจหน้ า ที่ แ ละข้ อ ได้ เ ปรี ย บเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว
1.5 เคารพในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมของผู้ป่วย
1.6 เป็ น ตั ว แทนผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ในการสื่ อ สารกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาลภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน
1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวซักถามและขอความช่วยเหลือ
2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
2.1 การให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับ
2.1.1 แผนการรักษาของแพทย์และแผนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
2.1.2 การผูกมัด
2.1.3 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2.2 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วย เกี่ยวกับ
2.2.1 ความลั บ ของเวชระเบี ย นทั้ ง สิ ท ธิ ก ารใช้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
เวชระเบียน
2.2.2 การเผยแพร่ข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้ วิจัย
3. ดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ที่ พึ ง มี พึ ง ได้ แ ละไม่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลจากบุ ค ลากร
ทางการพยาบาล
3.1 การได้รับคาอธิบายอย่า งชัดเจนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย รวมทั้ง
วิธีการรักษาต่างๆ
3.2 ให้ ผู้ ป่ ว ยทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ทราบ ชื่ อ -สกุ ล และประเภทของ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
3.3 ไม่เปิ ดเผยความลับ ของผู้ป่ วย เว้น แต่ด้วยความยิน ยอมของผู้ป่ วยหรื อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
3.4 พยาบาลวิชาชีพเป็นแบบอย่างและควบคุมกากับให้สมาชิกทีมการพยาบาล
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการเคารพสิทธิผู้ป่วย
4. ผู้ป่วยไม่มีญาติ ผู้ป่วยบังคับรักษาตามเกณฑ์พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ซึ่งมีความ
จาเป็นต้องทาการรักษาด้วยไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
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4.1 กรณี ผู้ป่ วยให้ความยิน ยอมเป็ น หนั ง สือเพื่อการบ าบัดรักษา ผู้ป่ วยต้อง
ได้รับทราบเหตุผลความจาเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรืออาจ
เป็นผลทาให้ไม่สามารถแก้ไขให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมและประโยชน์จากการบาบัดรักษาด้วย
ไฟฟ้า
4.2 กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องบาบัดรักษาด้วยไฟฟ้าเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วย ซึ่งหากมิได้บาบัดรักษาจะทาให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จะต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
4.3 การวิจัยใดๆที่กระทาต่อผู้ป่วยจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ป่วยและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการ
วิจัยในคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ป่วยสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดตามต้องการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิที่พึงได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ่วยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
มาตรฐานที่ 9

การบันทึกทางการพยาบาล

พยาบาลบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง สามารถใช้
สื่อสารกับทีมพยาบาล และทีมสหวิชาชีพได้
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดแนวทางและแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้ครอบคลุม
กระบวนการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วย
ไฟฟ้า ขณะการรักษาด้วยไฟฟ้า และหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
1.2 การวินิจฉัย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
และการวางแผนการพยาบาล
1.3 การปฏิบัติก ารพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่ วยรักษาด้วยไฟฟ้า ทุกระยะของการ
รักษา
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
1.5 การส่งต่อการรักษาการดูแลต่อเนื่องไปยังหอผู้ป่วย รวมทั้งให้แนะนาแก่
ผู้ป่วยและครอบครัวในรายที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
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2. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้ครอบคลุม ถูกต้อง และต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มรับ
การรักษาด้วยไฟฟ้าจนครบตามแผนการรักษาตามมาตรฐานและแนวทางการบันทึกซึ่งครอบคลุม
กระบวนการพยาบาล ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
2.2 การวางแผนการพยาบาลที่จะให้กับผู้ป่วยครอบคลุมปัญหา และความต้องการ
2.3 การปฏิบัติการพยาบาล
2.4 การตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล
3. มีระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลการบันทึกข้อมูล
การพยาบาลของผู้ป่วยในแต่ละครั้งของการรักษา
4. นาผลการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บันทึกทางการพยาบาลสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าได้ครบถ้วน ต่อเนื่อง และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
2. บันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
ตัวชี้วัด

เกณฑ์

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย

100%

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1.1 จานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ปว่ ย
ผิดคน

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

จานวนแผนงาน/โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.2 จานวนอุบัติการณ์
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.3 จานวนอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการบริหารยา
(drug administration error)

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.4. จานวนอุบัติการณ์ผปู้ ่วยบาดเจ็บ
จากพฤติกรรมรุนแรง

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.5 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
มีภาวะแทรกซ้อนจากการผูกมัด

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.6 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

1.7 จานวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย
ทาลายทรัพย์สิน

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์
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ตัวชี้วัด
1.8 อัตราภาวะแทรกซ้อนจาก
การรักษาด้วยไฟฟ้า

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่รักษา
ด้วยไฟฟ้าได้รับการประเมินปัญหา
และเตรียมความพร้อมก่อนการรักษา

3. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
3.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

0

จานวนผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษาด้วยไฟฟ้า
X 100
จานวนผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

100%

จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินปัญหา
และเตรียมความพร้อม
ก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้า
X 100
จานวนผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

3.2 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
ทางการพยาบาล

3.3 ร้อยละของการแก้ไขและหรือ
ตอบกลับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ

100%

4. ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

4.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

194

จานวนข้อร้องเรียนที่ได้
รับการแก้ไข/ตอบกลับ
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

X 100

85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

x3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

บทที่ 7 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

4.3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

4.4. ร้อยละความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

x3SD*

ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของผลิตภาพ(productivity)
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนยา/เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ

90-110%

0

จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องการ
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
ตรวจสอบจากผลการสารวจยา /เวชภัณฑ์/
อุปกรณ์การแพทย์ หมดอายุในแต่ละเดือน

3. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

4. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน
การรักษาด้วยไฟฟ้า

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรักษาด้วยไฟฟ้า
X 100
จานวนพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
รักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
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เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

2. ร้อยละของพยาบาลที่ได้รับ
การอบรมการดูแลผู้ป่วยรักษา
ด้วยไฟฟ้า

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
การดูแลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า
X 100
จานวนพยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

3. ร้อยละของพยาบาลได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย
10 วัน/คน/ปี

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี
X 100
จานวนการพยาบาลทั้งหมด

4. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

100%

จานวนของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด

5. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

6. จานวนอุบัติการณ์บุคลากรทาง
พยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ตัวชี้วัด
7. ร้อยละความพึงพอใจในงานและ
บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงานและ
บรรยากาศ
ของบุคลากรทางการพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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บทที่ 8
มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความสาคัญต่อการ
บริ ก ารทางการพยาบาลในการจั ด วางระบบป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
เพื่อผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากการติดเชื้อและปนเปื้อนเชื้อโรค โดย
ใช้กระบวนการติดตาม เฝ้า ระวัง วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปสู่การ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งประสานกับ ทั้งในและนอกหน่วยงาน ซึ่งต้อง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้การพยาบาลด้าน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
มาตรฐานการบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลั ก ษณะส าคั ญ ของงานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล ประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริ ห ารงานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
2.1 การนาองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
สาหรับ มาตรฐานการบริหารการบริการพยาบาลป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลนั้น สามารถใช้มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ทั้ง 7
หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลกับหน่วยงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เป็นข้อกาหนดให้พยาบาลวิชาชีพนาไปปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ทั้งระบบ ซึ่งแบ่งเป็น 9 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการและติดตามกากับระบบงานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การดาเนินการและติดตามกากับระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
2.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วย
2.2 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่เกิดการติดเชื้อหรือเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.3 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชือ้ โรคในสิ่งแวดล้อมและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ
มาตรฐานที่ 3 การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 การพั ฒนาความรู้ ทักษะและให้คาแนะน า ปรึกษาแก่บุคลากร
ทางการพยาบาล
มาตรฐานที่ 5 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 6 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 7 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 9 การบันทึกทางการพยาบาล
4.เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นผล
ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
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ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ลักษณะสาคัญของหน่วยงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
คือ ภาพรวมของงานป้ องกั นและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นสิ่งสาคั ญที่ มี ผลต่อการ
ดาเนินงานและการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการ
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จะต้องอธิบายถึง
สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของงานป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
ดังต่อไปนี้
1. งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนดแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารการพยาบาลเป็นปัจจุบัน ระบุหน่วยงานในความรับผิดชอบ สายการบังคับ
บัญชา และสายการประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บ ริหารสูง สุด ของหน่ วยงานบริการพยาบาลป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
อย่างน้อยหลักสูตร 4 เดือน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการพยาบาลงานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และนโยบายของ
องค์กรพยาบาล
3. งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนดลักษณะ
พื้นฐานของหน่วยงานที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ
3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3.3 พัน ธกิ จ ของงานที่สะท้อนให้เห็น ถึง การบริหารและการจัดระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพั ฒ นาของงานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล
3.4 ค่ า นิ ย มของงานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล (value) ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆตาม
บริบทของหน่วยงาน เช่น
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and
safety)
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3.4.3 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.4.7 การเป็นผู้นา (leadership)
4. งานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ก าหนด
ขอบเขตการบริการของงานที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการให้บริการพยาบาล โดยมีจุดหมายหลัก
ของการดาเนินงาน คือ
4.1 ควบคุ ม คุ ณ ภาพการพยาบาลด้ า นความปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ ของ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4.2 บริหารความเสี่ยงทางการพยาบาลด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4.3 สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการด้ า นการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล
5. งานบริการพยาบาลด้านป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกาหนด
ขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการให้บริการพยาบาล ในประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 การกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการ
5.2 การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ
5.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาล
5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ
5.5 บริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล
5.6 การติดตามกากับการปฏิบัติงานของพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานที่กาหนด
5.7 การจัดการความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5.8 การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ช าการพยาบาลด้ า นการป้ อ งกั น และควบคุ ม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
5.10 การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้
5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในภาพรวมของหน่วยงาน
5.12 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ก าหนด
แนวทางและกระบวนการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่ ครอบคลุมการบริการพยาบาล ทั้งใน
โรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน
7. งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบุลักษณะ
โดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาลตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ตามภาระงาน และครอบคลุม
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งานบริการพยาบาลพิเศษ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน โดยกาหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่าง
ดังต่อไปนี้
7.1 จานวนช่วงอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่ เช่น ความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมและสายงายต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ
7.3 ข้อกาหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จาเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง การประกัน
ชีวติ และเบี้ยเสี่ยงภัย ฯลฯ
8. งานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนด
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน ด้านการจัดการที่สาคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการใน
ความรับผิดชอบของงาน ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1 มี ห น่ ว ยงานป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ เป็ น สถานที่ เ ฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน
8.2 มี อุ ปกรณ์ ที่ส าคัญ สนั บสนุ นในการบริการพยาบาลการป้ องกั นและควบคุ ม
การติดเชื้อ
8.3 เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
8.4 เครื่องมือพิเศษทางการพยาบาลและ/ หรือเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
8.5 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่นๆ ที่สาคัญของแต่ละแห่ง
9. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
สาคัญ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานใช้เป็นกฎระเบียบพิเศษ และมีความสาคัญต่องานหลัก
ของหน่วยงาน (ไม่รวมกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับกับทุกส่วนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญ ได้แก่
9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540
9.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
9.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล
9.5 กฎระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ อื่ น ๆที่ส าคั ญ สาหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้า สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
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II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. งานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนด
แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ทางานโดยใช้ International Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality
Award (HNQA), Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality
Award (PMQA), Nursing Quality Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ก าหนด
แนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทางานหลักอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดจากจุดคุ้มทุน
การวัดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ
ฯลฯ
3. งานบริ ก ารพยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ก าหนด
แนวทางในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization) อย่างเป็น
ระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) การทบทวนผล
การดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ฯลฯ
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
มาตรฐานที่ 1

การบริหารจัดการและติดตามกากับระบบงานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วางแผนออกแบบระบบงานบริหารจัดการ และติดตามกากับ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมิ น วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หน่วยงาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ก าหนดมาตรการและจุ ด เน้ น การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในผู้ ป่ ว ย บุ ค ลากร และ
สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ง อยู่บ นพื้ น ฐานความรู้ท างวิ ทยาศาสตร์ที่ ทัน สมัย เป็ น ที่ ยอมรั บ และเป็ น ไปตาม
ข้อ ก าหนดตามกฎหมาย ให้บุค ลากรทุก คนน าไปปฏิบั ติทั่ว ทั้ง องค์ก รหรื อในชุ มชนเชิ ง รุ ก เรื่อ ง
หลัก isolation precaution การล้างมือ การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง การจัด zoning การจาแนก
และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่สาคัญ เช่น TB ILI (Influenza like illness) ภูมิต้านทานต่า การแยกและ
การดูแลผู้ป่วย airborn precaution, droplet precaution, contact precaution การจัดการมูลฝอย การ
จัดการผ้าเปื้อน ระบบบาบัดน้าเสีย การสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
3. บริหารจัดการให้มีการใช้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อสู่มาตรฐาน
วิธีปฏิบัติการพยาบาลแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาล (guideline) และร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงาน
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน (ICWN) และพยาบาลประจาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด ดังต่อไปนี้
3.1. ดาเนินการป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะใน
ตาแหน่งการติดเชื้อที่สาคัญและเป็นปัญหาของโรงพยาบาล
3.2 จั ดการกั บ ปั ญ หาและสถานการณ์ การติด เชื้อในโรงพยาบาลที่ซับ ซ้อ น
ยุ่งยาก ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น หรือ ภาวการณ์ระบาดของการติดเชื้อที่รุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันเหตุการณ์ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
3.3 นาเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ มาประยุกต์ในการสอนผู้ป่วย ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อ เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
4. ร่วมกั บ องค์ก ร คณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพโรงพยาบาล เชื่อมประสานงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเข้ากับระบบงานคุณภาพและกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพ
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5. ให้คาปรึกษาในการจัดระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมและ
พื้นที่เสี่ยงของหน่วยบริการสนับสนุนอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
หอผู้ ป่ ว ยและหน่ ว ยงานบริ ก ารตามแผนที่ ก าหนด พร้ อ มทั้ ง รายงานต่ อ องค์ ก รพยาบาล
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. มีมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่ครอบคลุม
ปัญหาและความต้องการ
2. การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสาคัญขององค์กรลดลง
3. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และสามารถดูแลตนเองได้ในกรณีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรื อ
ได้รับอุบัติเหตุจากของมีคม และ หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
มาตรฐานที่ 2

การด าเนิ น การและติ ด ตามก ากั บ ระบบการเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล

2.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วย
ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วางระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
สอดคล้องตามมาตรฐานการเฝ้าระวังการติดเชื้อ และการวินิจฉัยการติดเชื้อ คือ สมาคมโรคติดเชื้อ
แห่งประเทศไทย หรือ Centers Disease Control and Prevention (CDC) เพื่อให้ได้ข้อมูลการติด
เชื้อในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดกลุ่มผู้ป่วย หน่วยบริการพยาบาล เป้าหมาย และกลวิธีดาเนินการเฝ้าระวัง
การ ติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้ง
ทรัพยากรของโรงพยาบาล
2. ร่วมกั บ บุคลากรที่เกี่ ยวข้องดาเนิน การเฝ้า ระวัง การติดเชื้อในผู้ป่วย ครอบคลุม
ผู้ป่ ว ยนอก ผู้ ป่ ว ยใน และผู้ป่ วยที่จ าหน่ า ย ได้แ ก่ ระบบการคัด กรองโรคระบบทางเดิน หายใจ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า เป็นต้น ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยเฉพาะ
กรณีที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง เช่น วัณโรค โรคระบาด หรือ
ตามที่หน่วยงานนั้นกาหนด ฯลฯ
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3. ร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยใช้กระบวนการเฝ้าระวังที่ทาให้ได้ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
4. ร่วมกับพยาบาลประจาหน่วยบริการ เยี่ยมตรวจผู้ป่วยและร่วมประชุมปรึกษา (case
conference) เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ มีปัญหาซับซ้อน
ยุ่งยากในการป้องกันและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. ร่วมกาหนดแผนการดูแ ลผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อที่รุนแรง และ หรือมีปัญหา
ยุ่งยาก ซับซ้อน ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตลอดจนเข้าร่วมหรือจัดการดูแล
ผูป้ ่วยแบบสหวิชาชีพ
6. บันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการบันทึก
7. รวบรวม ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
8. ร่วมพิ จารณากาหนด/ ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติการพยาบาลให้ทัน สมัย เพื่อให้
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคติ ด เชื้ อ รุ น แรง ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ดื้ อ ยา ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ระบบต่ า งๆ
เป็นต้น
9. ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ แนวโน้ ม ของข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ หรือองค์กรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหา
10. รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มี
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้ผู้บริหารทางการพยาบาล คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
11. ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดเชือ้ และค้นหาปัญหาการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้งได้รับการดูแลตามแนวทาง/
มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้รับการเฝ้าระวังและดูแลตาม
แนวทางที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
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2.2
การเฝ้ า ระวั ง ภาวะสุ ข ภาพเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กิ ด การติ ด เชื้ อ หรื อ เสี่ ย งต่ อ การ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ทีม พยาบาลป้ อ งกั น และควบคุ มการติด เชื้ อ ในโรงพยาบาล เฝ้า ระวัง ภาวะสุข ภาพ
บุคลากร ที่เกิดการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้
ข้อมูลการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์
แนวทางปฏิบัติ
1. ดาเนิ น การเฝ้ า ระวัง ภาวะสุขภาพบุ คลากรในโรงพยาบาล จากข้ อมูล การตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ก่อนประจาการ ทุกรายและการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ระหว่าง
ประจาการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และจาก
รายงานประวัติสุขภาพรายบุคคล
2. ค้น หาบุคลากรกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ้า หน้ า ที่ที่ติดเชื้อ รวมทั้ง ให้การ
ปรึกษา แนะนาการปฏิบัติตน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน
บุคคลให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับคณะกรรมการสหวิชาชีพ ในการให้
คาแนะน า สร้า งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการตรวจ
สุขภาพ ติดตามการรักษาในรายที่พบการติดเชื้อขณะตรวจสุขภาพ มีแนวทางการปฏิบัติของกลุ่ม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย เกี่ยวกับ
2.1 การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
2.2 การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้านอาชีวอนามัย
2.3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามความเสี่ยง
3. กาหนดแนวปฏิบัติเมื่อ บุคลากรเกิดการติดเชื้อหรือเป็นพาหะนาโรค ได้แก่ การ
บาบัดรักษา การปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน แนวทางการจากัด
การปฎิบัติงาน (work restriction) ของบุคลากรเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น
4. กาหนดแนวทางการเฝ้า ระวัง การติดเชื้ออัน เนื่ องจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน และการรายงานที่ทันต่อ เหตุการณ์ให้กับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
รวมทั้งออกแบบระบบ วางแผน และกาหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
5. ให้คาแนะนาหรือบริการปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลหรือทีมสหวิชาชีพ
เกี่ยวกับปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล และกรณีเกิดอุบัติเหตุ สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของ
ผู้ป่วย
6. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดนโยบายการให้ ภู มิ คุ้ ม กั น โรคแก่
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจน ครอบคลุม ตามความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ สภาวะสุขภาพและประวัติ
การได้รับภูมิคุ้มกั นโรค วัคซีนที่ควรได้รับ ได้แก่ วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ หรือสอดคล้องตาม
ปัญหาของหน่วยงาน
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7. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และหาสาเหตุของการติดเชื้อในบุคลากร การเกิด
อุบัติเหตุ การสัมผัสเชื้อโรคที่มีอันตราย รวมทั้งการระบาดของโรคในบุคลากร
8. ค้นหาปั จจั ยที่ทาให้ บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติง าน หาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันที่เหมาะสม
9. รายงานผลการเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ในบุ ค ลากรให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
โรงพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
10. ให้ข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติด เชื้อขณะ
ปฏิบัติงานจากของมีคมและ หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งของผู้ป่วย รับทราบภาวะสุขภาพและ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง กรณีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือติดเชื้อ
2. บุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได้รับการเฝ้าระวังตามแนวทางปฏิบัติ
และตามภาวะสุขภาพ
3. บุคลากรที่ป่วยไม่แพร่กระจายเชื้อหรือเป็นพาหะสู่ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน ครอบครัว และ
สิ่งแวดล้อม
2.3 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ทีมพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ
โรคในสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามแนวปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังที่มี
คุณภาพและนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค
ในสิ่งแวดล้อม
2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กร/ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานตามหลัก
isolation precautions ได้แก่ การทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ การจัดสุขาภิบาลอาหาร การ
จัดการของเสีย (ขยะ ผ้าเปื้อน สารคัดหลั่ง น้าเสีย ) การใช้ยาต้านจุลชีพและน้ายาทาลายเชื้อใน
โรงพยาบาล การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ เป็นต้น
3. ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการ หรือการตรวจสอบการปนเปื้อน
เชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกาหนดอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
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3.1
3.2
3.3
3.4

คุณภาพน้าดื่ม น้าใช้
คุณภาพการระบายอากาศในหน่วยงาน
คุณภาพการปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
คุ ณ ภาพน้ ายาท าลายเชื้ อ น้ ายาฆ่ า เชื้ อ รวมทั้ ง ยาและสารน้ าที่ ผ ลิ ต ใน

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

คุณภาพการบาบัดน้าเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย
สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล
การกาจัดพาหะนาโรค
คุณภาพการปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ
การจัดห้องแยกโรค

โรงพยาบาล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผลการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการ หรือการปนเปื้อนเชื้อโรคใน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3

การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กาหนดแนวทางในการดาเนินการสอบสวนการระบาดของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุ กาหนดแนวปฏิบัติและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดทีมสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่ง ประกอบด้วย
บุคลากรในหน่วยงานที่เกิดการระบาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ผู้รักษา หัวหน้าหอผู้ป่วย ICN
และ ICWN
2. กาหนดแนวทางในการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. ดาเนินการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) จากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มีอาการ
และสอบถามผู้ป่วยและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 การยื น ยั น การระบาด โดยเริ่ ม จากการตั้ ง นิ ย ามการเป็ น โรคระบาด หา
อุบัติการณ์ทางระบาดวิทยา จากนั้นจึงตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานการระบาด สุดท้ายทาการ
สรุปผลการสอบสวนการระบาดและจัดทารายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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4. ร่วมกับองค์กร/คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หา
แนวทางและดาเนิ น การควบคุ มแก้ ไขระงับ เหตุการณ์ ก ารระบาดที่จ ะลุก ลาม พร้ อมทั้ ง กาหนด
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการระบาดครั้งต่อไปของหน่วยงาน/โรงพยาบาล ถ่ายทอดนโยบาย/
มาตรการป้องกันการระบาดลงสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล
5. สนับสนุนและจัดการให้มีการใช้มาตรการปฏิบัติการป้องกันการระบาดซ้า
6. บันทึกและรายงานผลการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลตาม
แนวทางที่กาหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได้รับการควบคุม

มาตรฐานที่ 4

การพัฒนาความรู้ ทักษะ และให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลดาเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และให้คาแนะนาปรึกษาในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่ บุคลากรทางการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1. จั ด ท าแผนอบรมฟื้ น ฟู ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการพยาบาลขณะปฏิ บั ติ ง าน
(inservice training) ตามปัญหา ความต้องการและแนวโน้มสถานการณ์การติดเชื้อ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้งหรือเมื่อมีสถานการณ์เร่งด่วน/ฉุกเฉิน/ระบาด
2. จัดการอบรมให้ความรู้แ ละฝึกทักษะที่จาเป็ น แก่ บุคลากรทางการพยาบาลทุก
ระดับในโรงพยาบาล ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยกาหนดขอบเขตเนื้อหา วิธีการอบรม
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละระดับ
3. เนื้อหาการอบรมที่สาคัญ อย่างน้อยควรประกอบด้วย
3.1 ปัญหา ความรุนแรง และผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
3.2 นโยบายและแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.4 เทคโนโลยีต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.5 การส่ง เสริมสุขภาพและการดูแ ลสุขภาพตนเองเพื่อป้ องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
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3.6 การพัฒนาเจตคติและค่านิยมของบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกรายเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. ประเมินผลความรู้และทักษะด้านการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเป้าหมาย
6. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกั นและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
และจัดหา ค้นคว้า รวบรวมตาราเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาลสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลได้ใช้ศึกษาค้นคว้า
7. นิเทศ สอนงาน ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมทั้งขณะ
ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
8. สนับสนุน/ ให้มีประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการ
พยาบาลและทีมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธีการทางาน เพื่อป้องกัน การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
10. ให้ก ารปรึกษาบุคลากรในการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้า งภูมิคุ้มกัน ที่เพียงพอ
สามารถต้านทานเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้
11. ให้การปรึกษาบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติ/ การดูแลตนเอง เมื่อได้รับอุบัติเหตุ
จากของมีคม และ หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
12. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อประกอบการตัดสิ นใจแก่
ผู้บริหารการพยาบาล องค์กร/ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
ผู้บริหารโรงพยาบาล
13. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน
การเลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ น้ ายาท าลายเชื้ อ การท าให้ ป ราศจากเชื้ อ แก่ อ งค์ ก ร
/ คณะกรรมการป้ องกัน และควบคุมการติดเชื้อโนโรงพยาบาล และ หรือคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และควบคุ มการติด เชื้อ ในโรงพยาบาล รวมทั้ง การดูแ ลสุ ข ภาพตนเองให้มี ภู มิคุ้ มกั น ที่
เพียงพอ สามารถต้านทานโรคในโรงพยาบาลได้
2. บุคลากรทางการพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีการทางาน เพื่อป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 5

การดูแลต่อเนื่อง

ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วางแผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง กรณีที่เสี่ยงต่อ ติดเชื้อต่างๆและเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชนตามแนวทางการ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินความต้องการการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง ในกรณีเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆและแพร่กระจายเชื้อ เช่น วัณโรคปอด ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
หรือสอดคล้องกับปัญหาของหน่วยงาน/ สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น
2. อธิบายให้ความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เช่น การล้างมือ
การแยกผู้ป่วย การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ถูกต้องและเหมาะสม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้าน ข้อมูลการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยในทุกมิติที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
3. เปิดโอกาส/ช่องทางให้ผู้ป่วยและครอบครัว รับทราบและตัดสินใจทางเลือกที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การจ าหน่ า ยกลั บ บ้ า น และส่ ง ต่ อ ทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
4. ประสานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่องให้กับ
ผู้ป่วย และครอบครัว เช่น แหล่งบริการปฐมภูมิ อบต. อสม. องค์กรเอกชน ฯลฯ
4.2 วางแผนการดูแลต่อเนื่องไปยังหน่วยงาน ทั้งกรณีส่งต่อและเคลื่อนย้ายไปที่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และบ้าน
4.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชือ้ และดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เกี่ยวกับ
4.3.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ สกุล อายุ เป็นต้น
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4.3.2 ข้ อ มู ล การรั ก ษา การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น สาเหตุ การส่ ง ต่ อ การ
รักษาพยาบาลที่ได้รับ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบริการสุขภาพ การดูแลสิทธิการรักษา
แนวทางการดูแลต่อเนื่อง
5. ดูแลให้การพยาบาลตามปัญหา การตอบสนองต่อภาวะสุขภาพผู้ป่วย ก่อนการส่ง
ต่อ – เคลื่อนย้าย
6. บันทึกข้อมูลการส่งต่อ – เคลื่อนย้าย เพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างครอบคลุมตาม
แนวทางและมาตรฐานที่กาหนดของหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
6.1 แบบฟอร์มกรณีจาหน่ายกลับบ้าน
6.2 แบบฟอร์ม /บั น ทึ ก กรณี ก ารส่ ง ต่ อ -เคลื่ อ นย้ า ย ไปยั ง หน่ ว ยงานภายใน
โรงพยาบาล
6.3 แบบฟอร์มกรณีการส่งต่อ-เคลื่อนย้าย ไปยังโรงพยาบาล/สถาบันอื่นๆ ที่อยู่
ภายนอก
7. ติดตามการรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังจาหน่ายร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 6

การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลที่มีเป้าหมายในการ
คุ้มครองภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้ใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหากลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพ
2. จัดกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ตามเกณฑ์ transmission precaution
เพื่อจัดการดูแลที่เหมาะสม
3. ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงด้านเคมี ชีวภาพ กายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
4. วางแผนจั ด กิ จ กรรมและคุ้ ม ครองภาวะสุ ข ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาการ
ติดเชือ้ ทีพ่ บ ทัง้ ด้านผู้ป่วย ด้านเคมี ชีวภาพ และกายภาพ
5. จัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพ ในขั้นตอนบริการหลักของหน่วยงาน
เช่น บริการตรวจรักษา บริการก่อนกลับบ้าน บริการส่งต่อ ในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ดังต่อไปนี้
5.1 การจัดสิ่งแวดล้อม
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5.2 การป้องกันการติดเชื้อโดยทั่วไป
5.3 การป้องกันการติดเชื้อจากการตรวจ/หัตถการ/เครื่องมือพิเศษ/ยา
5.4 การป้องกันการติดเชื้อจากการบาดเจ็บ
5.5 การป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดความพิการ/หน้าที่การทางานของอวัยวะ
5.6 การป้องกันอันตรายคุกคามต่อชีวิต
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพ
7. บั น ทึ ก กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล เพื่ อ การคุ้ ม ครองภาวะสุ ข ภาพตาม
มาตรฐานการบันทึก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองภาวะสุขภาพไม่ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อ

มาตรฐานที่ 7

การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ
ของผู้ป่วยตามสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
แนวทางปฏิบัติ
1. ค้นหาความต้องการจาเป็น รวมทั้งประเมินความสามารถในการเรียนรู้เพื่ อใช้เป็น
ข้อมูลในการให้ความรู้ ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุม
2. จัดกลุ่มผู้ป่วยตามปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ อย่างเหมาะสม ทั้งแบบรายกลุ่ม และรายบุคคล
3. พั ฒ นาเอกสาร สื่ อ การให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ครอบคลุ ม กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไป กลุ่ ม
เฉพาะเจาะจงที่สาคัญ ด้วยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนและจั ดโปรแกรมการให้ข้อมูล ความรู้ด้า นสุขภาพได้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่สาคัญ เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองทุกมิติ
5. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ เป็นผลจากการมี
ส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
5.1 กิจกรรมกลุ่มบาบัดให้ความรู้ เกี่ยงข้องกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ
5.2 กิจกรรมผ่านสื่อ เช่น เสียงตามสายในโรงพยาบาล แผ่นพับ ฯลฯ
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6. ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อแก่ผู้ป่วยตามปัญหาและความเสี่ยงหรือติด
เชื้อในโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ในประเด็นดังต่อไปนี้
6.1 ขั้นตอนการรักษาพยาบาล
6.2 กิจกรรมทางการแพทย์และกิจกรรมพยาบาล
6.3 คู่มือ/ข้อแนะนา ข้อปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลตนเอง
6.4 สิทธิผู้ป่วยทางการบริการที่จะได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ
6.5 การใช้สถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งประโยชน์ใน
โรงพยาบาล
6.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว
6.7 สิทธิผู้ป่วยตามกฏหมาย
7. เปิดโอกาสและช่องทางการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
จากบริการประเภทต่างๆ
7.1 บริการสื่อบุคคล
7.2 บริการสื่อวัสดุ
7.3 บริการสื่ออุปกรณ์
7.4 บริการสื่ออื่นๆ เช่น โปสเตอร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ
8. ประเมินผลการตอบสนองต่อการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
9. บันทึกการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
2. ผู้ป่วยและครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตน เพื่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 8

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ /โรคติดต่อ
โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1.1 การให้ข้อมูล/ บอกกล่าว ยินยอมการรักษา/ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ป่วย
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1.2 การแจ้งชื่อ-สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการ
1.3 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ เกี่ยวกับ
1.3.1 ความลับของเวชระเบียน ทั้งสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน
1.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/ วิจัย
1.3.3 การเปิดเผยร่างกาย จากการดูแลบริการรักษาพยาบาล
1.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ/ วัฒนธรรม
1.3.5 การใช้สัญลักษณ์ติดแฟ้มผู้ป่วย หรือห้องแยก ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้
1.4 การผู ก มั ด เช่ น การผู ก มั ด ผู้ ป่ ว ย การดู แ ลกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ เ สี่ ย งต่ อ การ
แพร่กระจายเชื้อ/ เชื้อดื้อยา/ AIDS/ ติดเชือ้ รุนแรง ฯลฯ
1.5 การดูแลผู้ป่วยในห้องแยก และการรักษาด้วยไฟฟ้า
1.6 การรักษาทรัพย์สิน
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติและความเท่าเทียมกัน คานึงสิทธิความ
เป็นมนุษย์ และปัจเจกบุคคล
3. อธิบ ายและชี้แ จงให้ผู้ป่วยและครอบครัว เข้าใจก่อนยิน ยอมรักษาหรือ การทา
หัตถการที่จาเป็น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้ซักถามประเด็นสงสัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล
5. กรณีผู้ป่วยไม่สมัครใจยินยอมรักษา ต้องให้คาแนะนาการดูแลตนเอง และทบทวน
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติและความจาเป็นในการกลับเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่
ผู้ป่วยเลือก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 9

การบันทึกทางการพยาบาล

ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมงานและทีม
สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

217

บทที่ 8 มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพาบาลจิตเวช

แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงข้อมูลการวินิจฉัยการ
ติดเชือ้ และปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
1.2 การเยี่ยมตรวจผู้ป่วยและหน่วยงาน
1.3 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล
1.4 การสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. บันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการให้บริการพยาบาล ตามอาการทางคลินิก
และการติดเชื้อของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
3. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร ลงในแบบฟอร์มที่กาหนดของ
หน่วยงาน
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก
5. นาผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
มีการบันทึกข้อมูลให้บริการดูแลรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ครอบคลุม
กระบวนการพยาบาล สื่อ สารในทีมการดูแ ลระหว่า งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและใช้ เป็ น หลักฐานทาง
กฎหมายได้
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนแผนงาน/ โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/ โครงการทั้งหมด

ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1 อัตราการติดเชื้อที่ตาแหน่งซึ่งเป็นปัญหา
สาคัญของโรงพยาบาล
1.1 ร้อยละการติดเชื้อใน
x3SD*
ทางเดินปัสสาวะ
(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ)

จานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ(ไม่คาสายสวนปัสสาวะ)
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.2 อัตราการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะ
จากการคาสายสวนปัสสาวะ

x3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อจาก
การคาสายสวนปัสสาวะ
X 1000
จานวนวันรวมที่ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

1.3 ร้อยละการติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนต้น

x3SD*

จานวนครั้งการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนต้น
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

1.4 ร้อยละการติดเชื้อทางผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

x3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อทางผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
X 100
จานวนผู้ป่วยที่มีแผลทั้งหมด

1.5 ร้อยละการติดเชื้อ
ทางเดินอาหาร

x3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อ
ทางเดินอาหาร
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

1.6 ร้อยละการเกิดปอดอักเสบ
ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

x3SD*

จานวนครั้งของการเกิดปอดอักเสบ
ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
X 100
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

2. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Incident Density Rate)

x3SD*

จานวนครั้งของการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
X 1000
จานวนวันนอนรวมของผู้ป่วย
ที่เฝ้าระวังทั้งหมด

3. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

80%

จานวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ที่พบจากการสารวจความชุกที่ตรงกับข้อมูล
จากการเฝ้าระวังในช่วงเวลาที่สารวจ
X 100
จานวนครั้งของการติดเชื้อที่พบ
จากการสารวจความชุกทั้งหมด
ในช่วงเวลาเดียวกัน

4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของ
ICN/ICWN
4.2 จานวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการ/
บริการงานจ่ายกลาง
4.3 ร้อยละของการแก้ไข
และ/ หรือการตอบกลับข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
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แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของ ICN/ ICWN

0

ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการ/ บริการงานจ่ายกลาง

100%

จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข/ ตอบกลับ
X 100
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
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ตัวชี้วัด
5. ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

5.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

5.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

5.4. ร้อยละความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อบริการพยาบาล

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/ แนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

X3SD* ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
85%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

X3SD* ผลรวมคะแนนความไม่พึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนพยาบาลทั้งหมด
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เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

3. สัดส่วนของ ICN : จานวนเตียง
ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1: 200

ตรวจสอบจากจานวน ICN ที่มีอยู่จริง
เปรียบเทียบกับจานวนเตียงผู้ป่วย

4. ร้อยละของหน่วยบริการไม่
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ น้ายา
ทาลายเชื้อหมดอายุ

100%

ตรวจสอบการใช้เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

5. อัตราการส่งชุดห่ออุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ resterile

ลดลง
ปีละ10%

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
พยาบาล
1. ร้อยละของ ICN/ ICWN
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

น้ายาทาลายเชื้อในหน่วยบริการ
หมดอายุในแต่ละเดือน

100%

จานวนชุดห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ส่ง resterile
X 100
จานวนชุดห่ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ sterile ทั้งหมด

จานวน ICN/ ICWN มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน ICN/ ICWN ทั้งหมด

X 100

2. ร้อยละของ ICN/ ICWN
ได้รับการอบรมเกี่ยวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบอย่าง
น้อย 10 วัน/ คน/ ปี

100%

จานวน ICN/ ICWN ที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
เฉลี่ยอย่างน้อย 10 วัน/ คน/ ปี
X 100
จานวน ICN/ ICWN ทั้งหมด

3. ร้อยละของบุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฟื้นฟูทักษะการ
จัดการภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ คน/ ปี

100%

จานวนของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับ
การฟื้นฟูทักษะการจัดการภาวะวิกฤติทางจิต
เวชและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ คน/ ปี X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์

4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ
ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาล
กลุ่มเสี่ยงได้รับภูมิคุ้มกันตามเกณฑ์ที่
กาหนด

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มเสี่ยง
ได้รับภูมิคุ้มกันตามเกณฑ์
ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

6. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ไม่ตดิ เชือ้
จากการระบาดของโรค

100%

จานวนครั้งของบุคลากรทางการพยาบาล
ไม่ตดิ เชือ้ จากการ ระบาดของโรค
จานวนบุคากรทางการพยาบาล X 100
ที่สัมผัสโรคในช่วงเวลานั้น

7. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเลือด/ น้าเหลือง/ สารคัดหลั่ง
หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่
ได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเลือด/ น้าเหลือง/ สารคัดหลั่ง
หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาล
ที่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั้งหมด

8. ร้อยละความพึงพอใจในงานและ
บรรยากาศของบุคลากรทางการ
พยาบาล

80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงานและ
บรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของ
แบบสอบถาม
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บทที่ 9
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน เป็นบริการพยาบาลที่มีจุดมุ่งหมาย
หลักของการดาเนินงาน สาหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหา
จิตเวชและสุขภาพจิต มีการประสานการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย/ โรงพยาบาลใกล้บ้าน
โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการป่วยซา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีปัญหาจิต
เวชและสุขภาพจิต การป้อ งกั น การเกิดปั ญหาสุขภาพจิตในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปั ญหาจิตเวชและ
สุขภาพจิต และส่งเสริมให้ ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพจิตดี โดยพยาบาลผู้ให้บริการจิตเวช และ
สุขภาพจิตชุมชนต้องมีความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มาตรฐานการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชนประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชนประกอบด้วย
2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
2.2 การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน ประกอบด้วย 7
หมวด ได้แก่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

การนาองค์กร
การวางแผนยุทธศาสตร์
การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการ
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์การดาเนินการ

สาหรับ มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชนนั น
สามารถใช้มาตรฐานการบริหารงานพยาบาลขององค์กรพยาบาลไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชนได้ทัง7 หมวดดังกล่าว ทังนีเนื่องจากแนว
ทางการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลกับหน่วยงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใน
ชุมชนใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทที่ 2
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3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน เป็นข้อกาหนดให้
พยาบาลวิชาชีพนาไปปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการตังแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่วยบริการจนออกจาก
หน่วยบริการ รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 11 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การประเมินภาวะสุขภาพจิตชุมชน
มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉัยสุขภาพจิตชุมชน
มาตรฐานที่ 3 การวางแผนการพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
มาตรฐานที่ 9 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 10 การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 11 การบันทึกทางการพยาบาล
4. เกณฑ์ชีวัดคุณภาพการพยาบาลจิตเวชชุมชน เป็นผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
พยาบาล ทังมาตรฐานการบริหารพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ
ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล
ลักษณะสาคัญของงานบริการจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
ลักษณะสาคัญของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน คือ ภาพรวมของ
บริการจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน สิ่งสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินการและการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใน
ชุมชน 2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติภารกิ จ ของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน และความสัมพัน ธ์ กับ
ผู้ใช้บริการ ประชาชน และส่วนราชการอื่น ดังต่อไปนี
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1. กาหนดแผนภูมิโครงสร้างการดาเนินงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ใน
ชุมชนเป็นหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ภายใต้กลุ่มการพยาบาลหรืออยู่ในความรับผิดชอบสายการบังคับ
บั ญ ชาและสายการประสานงานของหน่ ว ยงานในความรั บ ผิ ด ชอบและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน คือ
พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถบริหารงาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนให้บรรลุตามพันธกิจ และนโยบายขององค์กรพยาบาลและ
ร่วมเป็นกรรมการบริหารขององค์กรพยาบาล
3. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน กาหนดลักษณะพืนฐานของ
หน่วยงานที่ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี
3.1 วิ สั ย ทั ศ น์ ข องงานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชนที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และองค์กรพยาบาล
3.2 เป้าประสงค์หลักของงานบริ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3.3 พัน ธกิ จ ของงานที่สะท้อนให้เห็น ถึง การบริหารและการจัดระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
3.4 ค่า นิ ยมของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน (value)
ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่
3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (customer focus)
3.4.2 การบริการเป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (excellence and safety)
3.4.3 การทางานเป็นทีม (teamwork)
3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ (integrity)
3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (autonomy)
3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.4.7 การเป็นผู้นา (leadership)
4. งานบริการจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน กาหนดขอบเขตบริการของงานที่เป็น
ปัจจุบันและครอบคลุมความต้องการบริการพยาบาล โดยมีจุดหมายหลักของการดาเนินงาน คือ
4.1 การสร้างเสริมสุขภาพจิตของประชาชน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
4.2 การธารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยจิตเวช
4.3 การให้ข้อมูลความรู้ด้านจิตเวชและสุขภาพจิตแก่ประชาชนและผู้ป่วย
4.4 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
4.5 การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
4.6 บริหารความเสี่ยงงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
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5. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน ก าหนดขอบเขตการ
บริหารงานครอบคลุมการให้บริการพยาบาล ในประเด็นดังต่อไปนี
5.1 การกาหนดทิศทางนโยบายและ การบริหารจัดการงานบริการจิตเวชและ
สุขภาพจิตในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการจัดการภาวะสุขภาพจิตในชุมชนโดยการส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย การเชื่อมประสานแหล่ง ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดการ
จัดการเรื่องสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5.2 การก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก ารจิ ต เวชและ
สุขภาพจิตในชุมชน
5.3 การจัดการและการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
5.4 การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ
5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
5.6 การนิเทศ การสอน การติดตาม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5.7 การจัดการความปลอดภัยจากงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใน
ชุมชน ทังผู้ให้และผู้ใช้บริการ
5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
5.9 การสนับสนุนการทางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย
5.10 การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
5.12 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
6. งานบริ ก ารพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน ก าหนดแนวทางและ
กระบวนการให้บ ริก ารพยาบาลแก่ ป ระชาชน ผู้ใช้ บ ริ การที่มี ปั ญ หาจิต เวชและสุ ขภาพจิ ต อย่า ง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตทังในโรงพยาบาลและในชุมชน
7. ทีมการบริการพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน ระบุลักษณะโดยรวมของ
บุคลากรทางการพยาบาลตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ตามภาระงาน และครอบคลุมงานบริการพยาบาล
ในภาพรวมของงาน โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากรให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี
7.1 จานวน ช่วงอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่ ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมและสายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
7.3 ข้อกาหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง จาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองชีวติ และความปลอดภัย ฯลฯ
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8. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน กาหนดทรัพยากรด้า นการ
จัดการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่ วยงานบริการในความรับผิดชอบของงาน ให้ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี
8.1 อาคารสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย
8.2 จุดให้บริการต่างๆ เช่น สถานที่ให้คาปรึกษา ฯลฯ
8.3 เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ชุดเครื่องมือ
บาบัดทางสุขภาพจิต สื่อการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตแก่ผู้ใช้บริการ
8.4 เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมบันทึกข้อมูล
8.5 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในแต่ละบริบทของหน่วยงาน
9. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
สาคัญ รวมทังกฎหมายต่าง ๆ ที่หน่วยงานใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ และมีความสาคัญต่องานบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ ดังต่อไปนี
9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับที2่ พ.ศ. 2540
9.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
9.4 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล
9.5 กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละแห่ง เช่น สิทธิของพยาบาลผู้ให้บริการ สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ
II. การปรับปรุงผลการดาเนินงานของงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
1. มีการกาหนดแนวทางการปรับปรุงการดาเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น International Standardization for Organization (ISO), Hospital Network Quality Award
(HNQA), Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award
(PMQA), Nursing Quality Assurance (QA) ฯลฯ
2. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน กาหนดแนวทางการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการหลัก ในการทางานอย่างเป็นระบบ เช่นการวัดจากจุดคุ้มทุน การวัดความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ ฯลฯ
3. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน กาหนดแนวทางการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ เช่น แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) สนับสนุนให้มีชุมชนนักปฏิบัติ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลการ
ดาเนินงานที่มีปัญหาต่างๆ ทางจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน จัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
229

บทที่ 9 มาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน
มาตรฐานที่ 1

การประเมินภาวะสุขภาพจิตชุมชน

พยาบาลวิชาชีพประเมินภาวะสุขภาพจิต เพื่อค้นหาผู้มีปัญ หาสุขภาพจิต กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน รวมทังประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิตของชุมชน
แนวทางปฏิบัติ
1. คัดกรองภาวะสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เพื่อจัดประเภทกลุ่มที่มีภาวะสุขภาพจิตปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
2. ประเมินภาวะสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และชุมชนโดยรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการเจ็บป่วยทางจิตในอดีตและปัจจุบัน
2.2 การประเมินสภาพผู้ป่วยด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
2.3 การประเมิน ภาวะสุข ภาพจิต ตามแบบประเมิ น ของกรมสุ ขภาพจิต ให้
เหมาะสมกับกลุ่มวัย
2.4 ประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมของ
บุคคลในครอบครัว
2.5 ประเมิ น สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม และปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ ภาวะ
สุขภาพจิตของชุมชน
3. ประเมินวิธีปฏิบัติตนของกลุ่มเสี่ยงเมื่อเผชิญกับความเครียด/ปัญหา
4. บันทึกข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพจิต รวมทังปัญหา/ ความต้องการการดูแล
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจาแนกระดับความรุน แรงและความเร่ง ด่วนของการเจ็บป่วย รวมทัง
วินิจฉัยปัญหาและความต้องการการรักษาพยาบาลเบืองต้น
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ประชาชนได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต และความต้องการบริการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชน ครอบคลุมในแต่ละกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตตามภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
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มาตรฐานที่ 2

การวินิจฉัยสุขภาพจิตชุมชน

พยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ใช้บริการ
แต่ละกลุ่มวัย
แนวทางปฏิบัติ
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น เพื่ อ จ าแนกความต้ อ งการการดู แ ล
ดังต่อไปนี
1.1 กลุ่มผูท้ ี่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
1.2 กลุ่มผูท้ ี่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
2. ก าหนดข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลให้ ค รอบคลุ ม ความรุ น แรงของปั ญ หา
ความเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จาเป็น เพื่อให้ได้รับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม
3. บันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
กลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ได้รับ
การวินิจฉัยปัญหา ความต้องการ ที่นาสู่การวางแผนแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพยาบาลที่กาหนด
ได้
มาตรฐานที่ 3

การวางแผนการพยาบาล

พยาบาลวิ ช าชี พ วางแผนการพยาบาล ก าหนดผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง และเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลลัพธ์การพยาบาล เพื่อการดูแลกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหา
จิตเวชและสุขภาพจิต ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดลาดับความสาคัญของปัญ หาและความต้องการของผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นรายบุคคล
2. กาหนดแผนการพยาบาล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การ
พยาบาล ตามลาดับความสาคัญของปัญหาโดยวางแผนร่วมกับผู้ใช้ บริการ ครอบครัว ชุ มชน ทีม
สุขภาพและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหา
จิตเวชและสุขภาพจิตได้รับบริการและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
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3. กาหนดแผนสนับสนุนข้อมูลให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหา
จิตเวชและสุขภาพจิตเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
4. สื่อสารแผนการพยาบาลให้ทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เข้าใจทั่วถึงเพื่อประสานสู่การปฏิบัติ
5. ปรับปรุงแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
6. บันทึกการวางแผนการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปั ญ หาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญ หาจิตเวชและสุขภาพจิต ในชุมชน
ได้รับการวางแผนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการทังรายบุคคลและรายกลุ่ม
มาตรฐานที่ 4

การปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพให้การพยาบาล ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหา
จิตเวชและสุขภาพจิตตามสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตในชุมชน
แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ข้อมูลปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต แก่ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตและครอบครัวเกี่ยวกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจและกาหนดกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาล
2. ปฏิบัติก ารพยาบาลเพื่อตอบสนองปั ญหาและความต้องการการดูแ ลของผู้ ที่มี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ตามมาตรฐานการปฏิ บัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / แนว
ปฏิบัติทางคลินิก/ แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และความรู้ที่
ทันสมัย
3. เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายจากการรักษาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ง ข้อ มู ลปรึ ก ษา/ส่ง ต่อ ให้กั บ สถานบริ การตามระบบส่ ง ต่ อ ภาวะแทรกซ้อ น/
อันตรายจากการรักษาหรือผู้มีปัญหาวิกฤติสุขภาพจิต
5. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพและภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
การให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ
6. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาล ความก้าวหน้าตามแนวทางที่กาหนด
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. กลุ่มผูท้ ี่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการให้มีสุขภาพจิตดีขึน
2. กลุ่มผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
และความต้องการ
มาตรฐานที่ 5

การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพประเมินผลลัพธ์การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง การปฏิบัติ
การพยาบาลสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตแต่ละราย
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลทุกรายเป็นระยะตามผลลัพธ์การพยาบาลและ
แผนการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดโอกาสให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
3. ประชุมปรึกษาร่วมกับทีมสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์หากลวิธี แนวทางการปรับปรุง
การพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และ
ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
4. บัน ทึก ผลการปฏิบัติการพยาบาลและ การดาเนิน งานการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตทุกรายได้รับ
การติดตามประเมินผลหลังการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างครบถ้วนในประเด็นปัญหาสาคัญ
มาตรฐานที่ 6

การดูแลต่อเนื่อง

พยาบาลวิชาชีพ วางแผนการดูแลต่อเนื่ องและ ส่ง ต่อข้อมูลผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปั ญหา
สุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตโดยให้หน่วยบริการและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแล
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แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินปัญหาและความต้องการการพยาบาลที่ต้องดูแลต่อเนื่องของ ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัว และชุมชน
2. ให้ ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพแก่ ผู้ มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และผู้ ที่ มี ปั ญ หา
จิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัว เพื่ อส่ง เสริมการดูแ ล และฟื้นฟูสมรรถภาพตามแผนการดูแ ล
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ
3. เปิดโอกาสให้ครอบครัวรับทราบและร่วมตัดสินใจเลือกช่องทางรับบริการเพื่อ
สนับสนุนการดูแลต่อเนื่อง
4. เสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจให้ ผู้ มี ภ าวะเสี่ย งต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และผู้ ที่ มี ปั ญ หา
จิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัวและชุมชน
5. ประสานข้ อ มู ล การดู แ ลผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ งกั บ ที ม สุ ข ภาพ ในประเด็ น ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี
5.1 การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่อง ให้ ผู้
มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัว ตามบริบทของ
ชุมชน/ สังคม
5.2 การวางแผนเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีส่งต่อ ตามแนวทางที่กาหนดของแต่ละหน่วยงาน
5.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังและการดูแลต่อเนื่องที่ได้รับของผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต เกี่ยวกับ
5.3.1 ข้อ มูลการรักษา การใช้ยาทางจิต อาการไม่พึง ประสงค์จากการ
ใช้ยาทางจิต
5.3.2 ปัจจัยที่มีผลต่ออาการกาเริบซาของโรค เช่น การดื่มสุรา การใช้สาร
เสพติด การรับประทานยาไม่สม่าเสมอ ฯลฯ
5.3.3 อาการเตื อนของการป่ วยซ า และพฤติ กรรมที่ เสี่ ยงต่ อชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน
6. ให้การพยาบาล และการฟื้นฟูตามปัญหา การตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตตามบริบทครอบครัว
7. ติดตามการรายงานข้อมูลการดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่าย
8. บัน ทึก ข้อ มูลการส่ง ต่อเพื่อการดูแ ลต่อเนื่ องอย่า งครอบคลุมตามแนวทางและ
มาตรฐานที่กาหนดของหน่วยงาน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชนได้รับการ
ดูแลรักษาพยาบาล อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
มาตรฐานที่ 7

การสร้างเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปั ญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปั ญหาจิตเวชและสุขภาพจิต และ
ครอบครัว
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพจิต วินิจฉัยความต้องการสร้างเสริมสุขภาพและ
ค้นหาปัจจัย/ แหล่งสนับสนุน อุปสรรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตของผู้ทมี่ ีภาวะ
เสี่ยงและผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตและครอบครัว
2. กาหนดแผนการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
กลุ่มเป้ า หมาย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปั ญ หาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปั ญหาจิตเวชและ
สุขภาพจิต และครอบครัว มีส่วนร่วมผสมผสานแผนเข้ากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของ
ทีมสหวิชาชีพ
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต
3.1 จัดบริก ารสร้างเสริมสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย ในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
3.2 จัดบริการข้อมูลด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต เช่น การให้คาปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตในสถานบริการ หรือทางโทรศัพท์ การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ฯลฯ
4. ประเมินความก้าวหน้าของภาวะสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่ได้รับการสร้างเสริม และ
สนับสนุนให้มีการสร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง
5. บันทึกผลการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผูท้ มี่ ีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในชุมชนได้รับการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
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มาตรฐานที่ 8

การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพกาหนดเป้าหมายและการปฏิบัติการพยาบาลผูท้ มี่ ีภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ให้มีความปลอดภัยจากการใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. มี ร ะบบการประเมิ น ป้ อ งกั น และการจั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ
ผู้ใช้บริการในชุมชน
2. ก าหนดการบริ หารจั ดการ การคุ้ ม ครองภาวะสุข ภาพให้ ส อดคล้อ งกั บ ปั ญ หา
ความต้องการโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
และครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล และแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
3. ปฏิ บั ติ ก ารคุ้ ม ครองภาวะสุ ข ภาพให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การฆ่าตัวตาย ทาร้ายผู้อื่น ทาลายทรัพย์สิน การเกิดตราบาป (stigma)
ฯลฯ วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บริการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้บริการ
2. มีระบบป้องกัน เฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยง การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการให้บริการในชุมชน
มาตรฐานที่ 9

การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

พยาบาลวิช าชีพ ให้ข้อ มูล ความรู้ ด้า นสุ ขภาพจิตแก่ ป ระชาชน ผู้ที่มีภ าวะเสี่ยงต่ อ
ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัว ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทังสร้างความเข้าใจให้ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต
แนวทางปฏิบัติ
1. ประเมินปัญหา ความต้องการที่จาเป็นของชุมชน รวมทังประเมินความสามารถ
ในการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม
2 จัดกลุ่มผู้ใช้บริการตามปัญหาและความต้องการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้าน
สุขภาพจิตอย่างเหมาะสม ทังแบบรายกลุ่ม/ รายบุคคล
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3 จัดหาสื่อ เอกสารการให้ข้อมูลและความรู้ ครอบคลุม ประชาชน ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ด้วยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนและจัดโปรแกรมการให้ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพจิตให้ครอบคลุม
กลุ่มประชาชน ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้
สามารถดูแลตนเองทุกมิติ
5. จัดกิจกรรมการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านสื่อ การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่ม
6. ประเมินผลการตอบสนองต่อการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพจิต
7. บันทึกผลการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพจิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ประชาชน ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตได้รับ
ข้อมูล และความรู้ด้านสุขภาพจิตตามความต้องการอย่างครอบคลุม

มาตรฐานที่ 10

การพิทักษ์สิทธิผใู้ ช้บริการ

พยาบาลวิชาชีพ ให้การดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและ
สุขภาพจิต โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนประสานแหล่งประโยชน์เพื่อ
พิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบั ติก ารพยาบาลโดยใช้แ นวทางปฏิ บัติ เ กี่ ยวกับ การพิทั กษ์ สิท ธิผู้ ใช้ บ ริ การ
ดังต่อไปนี
1.1 การให้ข้อมูล จัดทาสื่อ/ ช่องทางการให้ข้อมูล/ บอกกล่าวข้อมูลที่จาเป็น
แก่ผู้ใช้บริการ
1.2 การแนะนาชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพก่อนการให้บริการ
1.3 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ เกี่ยวกับ
1.3.1 ความลับของเวชระเบียน ทังสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน
1.3.2 การเปิดเผยข้อมูล จากการดูแล บริการรักษาพยาบาล
1.3.3 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/ วิจัย
1.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ/ วัฒนธรรม
1.4 การปกป้องเพื่อรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
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1.5 การผูกมัดในกรณีผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมรุนแรง ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติและความเท่าเทียมกัน คานึงถึงสิทธิความ
เป็นมนุษย์และปัจเจกบุคคล
3. อธิบายและชีแจงให้ ผู้ใช้บริการและครอบครัว เข้าใจก่อนยินยอมรักษา/การทา
หัตถการที่จาเป็น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและครอบครัว ได้ซักถามประเด็นสงสัยที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล
5. กรณีผู้ใช้บริการและครอบครัว ไม่สมัครใจรับการรักษา ต้องให้คาแนะนาการดูแล
ตนเอง และทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติและข้อดี ข้อเสียต่อผู้ป่วยและครอบครัว
6. ในกรณีเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสังคม ประชาชนมีสิทธิได้รับการพิทักษ์สิทธิโดยการ
บังคับบาบัดรักษาภายใต้การดูแลตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บริการได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 11

การบันทึกทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพื่อ
สื่อสารกับทีมงานและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1. บันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบ เช่น
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ ค รอบคลุ ม ตามสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการของผู้ ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หา
สุขภาพจิตและผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ
2 บันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการให้บริการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยการพยาบาล
3. บันทึกการวางแผนการพยาบาล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ที่ได้
กาหนด
4. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลทางคลินิก อย่าง
ถูกต้อง
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5. บันทึกผลลัพธ์ที่ประเมินได้หลังปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
ดูแลต่อเนื่องของทีมสหวิชาชีพ และทีมดูแลต่อเนื่องในชุมชน
6. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร ลงในแบบฟอร์มที่กาหนดของ
หน่วยงาน
7. มีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก ทางการพยาบาล และนาผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลต่อไป
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
บัน ทึก ทางการพยาบาลมี ความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
สามารถสื่อสารให้ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพงานบริการจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน

ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ร้อยละของแผนงาน/ โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนแผนงาน/ โครงการ
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
X 100
จานวนแผนงาน/ โครงการทังหมด

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล
1. จานวนกิจกรรมการให้ความรู้
จิตเวชและสุขภาพจิตแก่ประชาชน

≥2
กิจกรรม

ตรวจสอบจากเอกสารการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้จิตเวชและสุขภาพจิตแก่ประชาชน

2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยได้รับ
การคัดกรองภาวะสุขภาพจิต

ทุกกลุ่ม
วัย

ตรวจสอบจากเอกสารการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย

3. ร้อยละผู้ป่วยที่กลับมารับบริการ
ก่อนวันนัด

≤ 10

จานวนผู้ป่วยที่กลับมารับบริการ
ก่อนวันนัด
X 100
จานวนผู้ป่วยที่จาหน่ายจากโรงพยาบาล
ในช่วงเวลาเดียวกัน

4. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อน
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ภายใน 3 วันหลังจาหน่าย

100

จานวนผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนได้รับการดูแล
ต่อเนื่องภายใน 3 วันหลังการจาหน่าย
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อน
ที่จาหน่ายทังหมด

5. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อน
ที่ได้รับการดูแล
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

100

จานวนผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนที่ได้รับการดูแล
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
X 100
จานวนผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในชุมชนทังหมด
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ตัวชีวัด
6. ร้อยละผู้ป่วยนิติจิตเวช
หลังจาหน่ายได้รับ
การเยี่ยมติดตาม

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน/แนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้
2. ร้อยละของพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
พยาบาล
1. ร้อยละของบุคลากร
ทางการพยาบาลมีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของพยาบาลได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 10 วัน/ คน/ ปี

เกณฑ์
100

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ
จานวนผู้ป่วยนิติจิตเวชได้รับ
การเยี่ยมติดตาม
จานวนผู้ป่วยนิติจิตเวชที่จาหน่าย
ทังหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

X 100

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
X 100
จานวนพยาบาลทังหมด

100%

จานวนพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง X 100
จานวนพยาบาลทังหมด

100%

จานวนบุคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทังหมด

100%

จานวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเฉลี่ย
อย่างน้อย 10 วัน/ คน/ ปี
X 100
จานวนการพยาบาลทังหมด
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ตัวชีวัด
3. ร้อยละของบุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฟื้นฟูทักษะ
จัดการภาวะวิกฤติทางจิตเวช
และการช่วยฟื้นคืนชีพขันพืนฐาน
อย่างน้อย 1 ครัง/คน/ปี

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคานวณ

100%

จานวนของบุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการฟื้นฟูทักษะการจัดการ
ภาวะวิกฤติทางจิตเวชและ
การช่วยฟื้นคืนชีพขันพืนฐาน
อย่างน้อย 1 ครัง/คน/ปี
X 100
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลทังหมด

4. จานวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5. จานวนอุบัติการณ์บุคลากรทาง
พยาบาลถูกผู้ป่วยทาร้าย

0

ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

6. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศการทางานของพยาบาล

80%

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในงาน/
บรรยากาศการทางานของพยาบาล
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

7. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่าย
ในชุมชนในเขตรับผิดชอบต่อ
การสนับสนุนขององค์กรพยาบาล

100%

ผลคะแนนรวมความพึงพอใจของเครือข่าย
ในชุมชนในเขตรับผิดชอบ
X 100
ผลคะแนนของแบบสอบถามทังหมด
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ลือบุญธวัชชัย นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
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4. นางปพิชญา
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โรงพยาบาลพระพุทธบาท
5. นางจารุวรรณ
หีบท่าไม้
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6. นายขนิษฐ์
วรรณธนกานต์
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โรงพยาบาลสวนปรุง
3. นางนิมน
เชื้อทอง
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
4. นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
สถาบันพัฒนาเด็กภาคเหนือราชนครินทร์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ
โรงพยาบาลพร้าว
6. นางสาวเบญจมาพร บัวหลวง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
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คงสัตย์
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โรงพยาบาลน่าน
6. นางสาวภาวินี
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นวลสุทธิ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
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อึ้งสาราญ
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