
บทท่ี ๔ การบริหารคณุภาพ
ทางการพยาบาลในสถานบริการ

ทุกระดบั 
อาจารยจ์ฑุารตัน์ ผูพิ้ทกัษ์กลุ       

 

คณะพยาบาลศาสตร ์                     
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
poopitukkul@gmail.com  

mailto:poopitukkul@gmail.com


 ๔.๑ แนวคิดการประกันคุณภาพทางการพยาบาล 
   ๔.๒ ระบบคุณภาพ 
   ๔.๓ มาตรฐานการพยาบาล 
   ๔.๔ การนิเทศทางการพยาบาล  
         - ความหมาย 
         - กระบวนการนิเทศ 
         - การวางแผนการนิเทศ 
         - การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 
         - การประเมินผลงาน 
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       1. ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตาม 
เป้าหมาย นโยบาย ขององคก์ร 
 2. สรา้งขวญัและก าลงัใจ แกผู่ป้ฏบิตังิาน 
 3. สนบัสนนุชว่ยเหลอื  แกไ้ขปญัหา และน าไปสู่

การพฒันาคณุภาพบรกิาร 
 4. ประเมนิ และควบคมุคณุภาพ มาตรฐาน
วชิาชพี และจรยิธรรม 
 5. ประเมนิสถานการณ์ เพือ่วเิคราะห ์และ
วางแผนการพฒันาองคก์รใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง 

วตัถปุระสงคท์ ัว่ไปของการนเิทศ 











การวางแผนเพือ่ปรับปรงุเชงิระบบ 

ก าหนดเป็น KPI  
-การมรีะบบนเิทศที่
ส อ ด ค ล้ อ ง ก ั บ
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 
- การสรา้งระบบให้
บุคลากรท างานดว้ย
ความม ัน่ใจ 

การใหค้วามรู ้
และฝึกทกัษะ
ส าคญัที่
สอดคลอ้งกบั
การวเิคราะห ์
อ.บ.  

การประเมนิ
และตดิตาม
ผลลพัธแ์ละ

แกไ้ข
ปรบัปรงุ 

การ
ปฐมนเิทศ 

ระบบการ
นเิทศ 

ประเมนิผลลพัธใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

• การบรูณาการผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย 

ใหเ้ขา้กบัการพฒันาคณุภาพ 

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



สาเหตขุองการนเิทศไมไ่ดผ้ล 

ขาดความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งการนเิทศ 

ขาดเครือ่งมอื อปุกรณแ์ละงบประมาณ 

โครงสรา้งหน่วยงานไมเ่อือ้ 

นโยบาย หลักการและวธิกีารไมแ่น่นอนชดัเจน 

เจตคตไิมด่ตีอ่การนเิทศ 

ไมม่รีปูแบบการนเิทศ 

ไมม่กีารด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

ประเด็นการนเิทศเนน้บรหิารมากกวา่คลนิกิ 



รูปแบบการนิเทศ 
Dictatorial Form Democratic Form 

การส ัง่การ 
การหาขอ้บกพรอ่ง 
การต าหน ิ
การควบคมุ 
ขาดอสิระ 
ขาดความเป็นตวัของ
ตวัเอง 
มุง่งานเสร็จ 

ผูร้บัการนเิทศวางแผน-
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
ใหอ้สิระในการปฏบิตั ิ
ใหข้อ้มลูเพือ่การ
ปรบัปรงุ-พฒันา 
ใหก้ารเสรมิแรง-ชมเชย 
ชว่ยเหลอื  แนะน า 
พฒันาคนรว่มกบัการ
ท างาน 



การส ัง่งานทีบ่คุคลกระท า 

การดแูลตรวจตรา 
การปฏบิตังิานของบคุคล 

การ
รว่มกนั 

ปฏบิตังิาน 

การพฒันาความสามารถ
ของบคุลากร 
 กระตุน้ใหบ้คุลากรเจรญิ
งอกงาม 

งานมี
ประสทิธภิาพ

สงูขึน้ 

แนวคดิเดมิ แนวคดิใหม ่

คนม ี
สมรรถนะ
สงูขึน้ 



หลักการนเิทศ 

ตอ้งเป็นความรว่มมอืกนั 

ตอ้งเป็นการสรา้งสรรค ์

ตอ้งมผีลในทางปฏบิัต ิ

ตอ้งเป็นไปอยา่งมรีะบบ 

 































































กระบวนการนเิทศ 

กระบวนการนเิทศ เครือ่งมอืนเิทศ ผูน้เิทศ ผูร้บัการนเิทศ 

ระบบพยาบาลพีเ่ลีย้ง ประชมุ/สมัมนา/สอน
รายบคุคล/preceptor/coach 

พยาบาลพีเ่ลีย้ง พยาบาลใหม ่

การดแูลผูป่้วย Conference/in-service  
education/C3THER/Trigger 
Tool/ Tracer 

หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาลอาวโุส 

พยาบาล, ผูช้ว่ย
พยาบาล, พนักงาน
ชว่ยการพยาบาล 

การบรหิารอตัราก าลัง ตรวจเยีย่ม/Floating/   
Overtime/ใหค้ าปรกึษา 

หวัหนา้งาน/ผูต้รวจการ หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาล 

การเบกิครภุัณฑ/์วสัดุ
การแพทย/์ งานบา้น/
ส านักงาน 

ตรวจสอบ/ตดิตามการใช/้วาง
แผนการเบกิ/การประมาณการ 

หวัหนา้งาน/ผูต้รวจการ 
 

หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาล 

การบรหิารงบประมาณ ตรวจสอบ/ตดิตามการใช ้

งบประมาณ/ใหค้ าปรกึษา 
หวัหนา้งาน/ผูต้รวจการ 
 

หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาล 

การดแูลสิง่แวดลอ้ม ตรวจเยีย่ม/ใหค้ าปรกึษา 
 

หวัหนา้งาน/ผูต้รวจการ 
 

หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาล 

การประเมนิสมรรถนะ
บคุลากร 

ตรวจเยีย่ม/ประเมนิ/ให ้
ค าปรกึษา 
 

หวัหนา้งาน/ผูต้รวจการ 
 

หวัหนา้หอผูป่้วย/
พยาบาล 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



การก าหนด/คน้หาประเด็นการนเิทศ 



การวางแผนเพือ่ปรับปรงุเชงิระบบ 

ก าหนดเป็น KPI  
-การมรีะบบนเิทศที่
ส อ ด ค ล้ อ ง ก ั บ
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 
- การสรา้งระบบให้
บุคลากรท างานดว้ย
ความม ัน่ใจ 

การใหค้วามรู ้
และฝึกทกัษะ
ส าคญัที่
สอดคลอ้งกบั
การวเิคราะห ์
อ.บ.  

การประเมนิ
และตดิตาม
ผลลพัธแ์ละ

แกไ้ข
ปรบัปรงุ 

การ
ปฐมนเิทศ 

ระบบการ
นเิทศ 

ประเมนิผลลพัธใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

• การบรูณาการผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย 

ใหเ้ขา้กบัการพฒันาคณุภาพ 

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



สาเหตขุองการนเิทศไมไ่ดผ้ล 

ขาดความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งการนเิทศ 

ขาดเครือ่งมอื อปุกรณแ์ละงบประมาณ 

โครงสรา้งหน่วยงานไมเ่อือ้ 

นโยบาย หลักการและวธิกีารไมแ่น่นอนชดัเจน 

เจตคตไิมด่ตีอ่การนเิทศ 

ไมม่รีปูแบบการนเิทศ 

ไมม่กีารด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

ประเด็นการนเิทศเนน้บรหิารมากกวา่คลนิกิ 



รูปแบบการนิเทศ 
Dictatorial Form Democratic Form 

การส ัง่การ 
การหาขอ้บกพรอ่ง 
การต าหน ิ
การควบคมุ 
ขาดอสิระ 
ขาดความเป็นตวัของ
ตวัเอง 
มุง่งานเสร็จ 

ผูร้บัการนเิทศวางแผน-
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
ใหอ้สิระในการปฏบิตั ิ
ใหข้อ้มลูเพือ่การ
ปรบัปรงุ-พฒันา 
ใหก้ารเสรมิแรง-ชมเชย 
ชว่ยเหลอื  แนะน า 
พฒันาคนรว่มกบัการ
ท างาน 



การส ัง่งานทีบ่คุคลกระท า 

การดแูลตรวจตรา 
การปฏบิตังิานของบคุคล 

การ
รว่มกนั 

ปฏบิตังิาน 

การพฒันาความสามารถ
ของบคุลากร 
 กระตุน้ใหบ้คุลากรเจรญิ
งอกงาม 

งานมี
ประสทิธภิาพ

สงูขึน้ 

แนวคดิเดมิ แนวคดิใหม ่

คนม ี
สมรรถนะ
สงูขึน้ 



หลักการนเิทศ 

ตอ้งเป็นความรว่มมอืกนั 

ตอ้งเป็นการสรา้งสรรค ์

ตอ้งมผีลในทางปฏบิัต ิ

ตอ้งเป็นไปอยา่งมรีะบบ 

 

















นเิทศตามปัญหาทีเ่จอหนา้งาน Accidental Problems 



 
 

 
 

Benner’s Model : Levels of Nursing Experiences 

Level 5: The Expert (>10 y) 

Level 4: Proficient (>5-10 y) 

Level 3: Competent (>3-5 y) 

Level 2: Advanced Beginner (>1-3 y) 

Level 1: Novice (0-1 y) 
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นเิทศตาม level การปฏบิตังิาน 



โปรแกรม 
ความเสีย่ง 

อคัคภียั 

IC / การ
ก าจดัของเสยี 

ขอ้
รอ้งเรยีน 

อบุตักิารณ/์
ความเสีย่ง
ทางคลนิคิ 

อาชวีอนา
มยั 

สิง่แวดลอ้ม
ความ
ปลอดภยั 

Specific 

General 

     โปรแกรมความเสีย่ง 





นเิทศตามประเด็นการตรวจเยีย่ม 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 
ประเด็นการเยีย่ม 

กจิกรรมทีท่ า / 
แผนการด าเนนิการ
ตอ่ / Note อืน่ๆ 

1. Alignment ของกจิกรรมพฒันาคณุภาพ / ตวัชีว้ดัคณุภาพส าคญัของ
หนว่ยงาน (KPI) กบั Core competency ของโรงพยาบาล  

      – Care excellence: care map, EBP, personnel, cont. care 
      - Networking 

  

1. Alignment ของกจิกรรมพฒันาคณุภาพ / ตวัชีว้ดัคณุภาพส าคญัของ
หนว่ยงาน (KPI) กบั Patients Care Process 

  

1. Alignment ของกจิกรรมพฒันาคณุภาพ / ตวัชีว้ดัคณุภาพส าคญัของ
หนว่ยงาน (KPI) กบั PCT   

  

1. Alignment ของกจิกรรมพฒันาคณุภาพ / ตวัชีว้ดัคณุภาพส าคญัของ
หนว่ยงาน (KPI) กบัจดุเนน้ของฝ่ายการพยาบาล ปี 2556        

1. การวจิยั / R2R/ mini research/ innovation/ 
       แนวปฏบิตัทิ ีเ่ป็น EBP / การน าเสนอผลงาน 

1. การเทยีบเคยีงผลลพัธท์างการพยาบาล 
- ตามจดุเนน้ของฝ่ายฯ ปี 2556 
       -  ผลลพัธท์างการพยาบาลเฉพาะโรค 
4.3  การจดัการความรูใ้นองคก์ร (KM)   
4.4  การป้องกนัและลดอบุตักิารณ์ทีส่ าคญัของหนว่ยงาน 
4.5  คณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาล   

  

5.  การบรหิารทรพัยากรบคุคล  
    : HRD, competency, training need, IDP 

  

6. การสรา้งเสรมิสขุภาพบคุลากรและอาชวีอนามยั    

7. ระบบ IC   



  

ข ัน้ตอน 

(stream) 

 

ประเด็น

ส าคญั/ 

ปญัหาทีพ่บ

ในแตล่ะ 

stream 

เป้าหมายที่

ตอ้งการใน

แตล่ะ 

stream 

Risk 

Monitor 

(indicator) 

ในแตล่ะ 

stream 

 

กระบวนการ / 

เครือ่งมอืทีไ่ด้

น าปรบัปรงุงาน

ในแตล่ะ 

stream : วจิยั,   

R2R, CQI etc. 

QA monitor : 

indicator 

(KPI) ตา่งๆ ใน

แตล่ะ stream 

HR รางวลัที่

ไดร้บัหรอื 

การ

เผยแพร่

ผลงาน  

Access of 

service 

Assessment of 

condition & 

disease 

Planning & 

priority of 

treatment 

Treatment 

Empower & 

family 

counseling 

Continuous 

care & self care 

•โรคทีเ่ป็น  

  proxy disease  

  โรคทีบ่อก 

  ความเป็น 

  หน่วยงาน 

•โรคทีด่แูลไดด้ ี

• Indicator ทีเ่ป็น  

  complication หรอื   

  สิง่ทีไ่มพ่งึประสงค ์

• อตัราความผดิพลาด  

  อบุตักิารณ์ 

ผลงานทีใ่สเ่ขา้ไป
ชว่ยควบคมุคณุภาพ
ในขัน้ตอนนัน้ๆ 

เชน่ C3THER,CQI, 
R2R, แนวปฏบิตั,ิ 
research 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



หอผูป่้วย 

ICU /CCU 

หอผูป่้วยสามญั 

หอ้งตรวจวนิิจฉยั 

หอผูป่้วยสามญั 

หอ้งผา่ตดั 

กระบวนการนิเทศ 

1 

3 2 

3 
3 

3 3 

รพ. ชุมชน 
Fast Track ER/ 

OPD 3 

หอผูป่้วยก่ึงวกิฤติ 

บ้าน/ชุมชน 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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ประเมนิผู้ป วย
Assessment

วางแผน
Planning

ดูแลตามแผน
Implementation

ประเมนิผล
Evaluation

รับเข้า
Entry

จ าหน่าย
Discharge

การทบทวนข้างเตียง : Disease / Procedures

Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan 
Team work
HRD
Environment & Equipment
Record & Report

เร่ือง/ประเด็นทบทวน

การทบทวนมาตรฐานการดูแล
ภาวะแทรก ้อน
การค้นหาความเส่ียง
การใช้ยา
การติดเชื อในโรงพยาบาล
การใช้ทรัพยากร
การใช้ความรู้วิชาการ , EBPHolistic

Empowerment
Lifestyle
Prevention

C3THER

ระบบส าคัญ

หอผู้ป วย

ICU /CCU

หอผู้ป วยสามัญ

ห้องตรวจวนิิจฉัย

หอผู้ป วยสามัญ

ห้องผ่าตดั

ขั นตอนการดแูลผู้ป วย

 

  

 
 

  

รพ. ชุมชน

Fast 
Track

ER/

OPD
 

หอผู้ป วยกึ่ง
วิก ติ

บ้าน/ชุมชน

บรูณาการกระบวนการดแูล 
และระบบส าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เครือ่งมอืพฒันาคณุภาพ 
-การทบทวน 
-C3THER 
-Trigger Tool 
-Tracer 
-KM 
- R2R 
- Mini-research 
ฯลฯ 
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



บคุลากร & สภาพการท างาน 

• ความเพยีงพออตัราก าลงั 

• competency 

• บรรยากาศการท างาน 

• Nurse-Physician relations 
• Human factor engineering 
(วเิคราะหป์ญัหา&ปจัจยัเสีย่งเชงิ
ระบบ) 

 

 

Process of care 
 

Nurse outcomes 

Patient outcomes 

• Nurse safety 

• Nurse satisfaction 

  Nurse competency 

• Care excellent 

• Clinical excellent 

• Patient satisfaction 

• EBP/KM/Best practice 

• R2R/Mini-research 

•  pain & suffering 
•  Health promotion 
•  Humanized Healthcare 
•  เครือ่งมอืคณุภาพตา่งๆ 
•  Risk & safety  
• การใชเ้ครือ่งมอื/เทคโนโลยี ่
• การใชก้ระบวนการพยาบาล 

แนวทางการนเิทศ 

หอผูป่้วย

CCU/ICU

หอผูป่้วยสามญั

ห้องตรวจวินิจฉยั

หอผูป่้วยสามญั

ห้องผ่าตดั

กระบวนการนิเทศ

1

3 2

3
3

3 3

บา้น

รพ. ชุมชน
Fast TrackER/

OPD

3

หอผูป่้วยก่ึงวิกฤติ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



แผนการนิเทศและการบนัทึก 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



ว.ด.ป. ภาคเชา้ 
(09.00-12.00 น.) 

ภาคบา่ย 
(13.00-16.00 น.) 

วธิกีาร
ประเมนิ 

ผลลพัธ ์
หอผูป่้วย 

…. 
หอผูป่้วย 

…. 
หอผูป่้วย 

…. 
หอผูป่้วย 

…. 
หอผูป่้วย 

…. 
สปัดาห์
ที1่ 

                                 สุม่เยีย่มผูป่้วย โดยใช ้C3-THER 

จันทร-์
ศกุร ์

1. แจง้นโยบาย/
ขา่วสารของ
ฝ่าย/ งานฯ 

  

1.    เยีย่มตรวจการ
ท ากจิกรรม 5 ส. 

แบบ
ประเมนิ 1 

          

  1. ประเมนิความ
เพยีงพอของ
อตัราก าลงัใน
แตล่ะเวรของ
วันรุง่ขึน้โดยใช ้
Program e- 
supervision 

  

2.    เยีย่มตรวจการ
บนัทกึโดยใช ้
       กระบวนการ
พยาบาล 
  

แบบ
ประเมนิ 2 

          

  3. ประเมนิความ
เหมาะสมของ
การขอ
อตัราก าลงั
ลว่งเวลา 

  

1. เยีย่มตรวจการ
บรหิาร
สิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภัย 

  

แบบ
ประเมนิ 3 

          

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

แผนการนเิทศปี .......... 
ประจ าเดอืน ……………………………… 

ของ ……………………………………………  
งานการพยาบาลผูป่้วย ……………………………… 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่



การตดิตามผลลัพธข์องการ
นเิทศ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ผูป้ฎบิตังิาน 

1. คณุภาพของการ  
    ปฏบิตักิารพยาบาล 
2. ความปลอดภยัของ    
    ผูร้บับรกิาร 

1. มคีวามกา้วหนา้และ 
   มคีวามสามารถ 
2. เห็นคณุคา่แหง่ตน 
3. ไดร้บัการยอมรบั 
   และไวว้างใจ 
4. มสีมัพนัธภาพทีด่ตีอ่กนั 

ผลงาน 

ผลลพัธข์องของการนเิทศ 



การตดิตามประเมนิผลการนเิทศ 

เพือ่ตดิตามผลลพัธข์องกระบวนการนเิทศ 
 การปฏบิตัติามนโยบาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏบิตั ิ

 ความเขา้ใจ 

 การสือ่สาร 

เพือ่ตดิตามผลลพัธข์องการนเิทศ 
 เกดิขึน้กบับคุลากร (สมรรถนะ ความรู ้ทกัษะ ความพงึพอใจ) 

 เกดิขึน้กบัผูรั้บบรกิาร (คณุภาพการบรกิาร) 

 เกดิขึน้กบัองคก์ร (ชือ่เสยีง รายได)้ 

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



ตวัชีว้ดัการนเิทศทางบรหิาร  

 1. อตัราการรบัรูก้ารสือ่สารจากองคก์ร 
 2. ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารความเสีย่ง      
 3. อตัราหอผูป่้วยทีม่สีดัสว่นของพยาบาลวชิาชพีตอ่ผูช้ว่ย
พยาบาลถกูตอ้งตามเกณฑ ์        

 4. อตัราหอผูป่้วยทีม่สีดัสว่นของพยาบาลวชิาชพีตอ่ผูป่้วย
ถกูตอ้งตามเกณฑ ์

 5. อตัราหอผูป่้วยทีม่จี านวนช ัว่โมงการพยาบาลทีใ่ห้
จ านวนช ัว่โมงการพยาบาลทีผู่ป่้วยไดร้บัมคีวามสมดลุกนั        

 6. อตัราหนว่ยงานทีม่ผีลติภาพทางการพยาบาล(nursing  
productivity) ของหนว่ยงานอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 85-115  

 7. อตัราการลาออก โอนยา้ยของพยาบาล 
 ฯลฯ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



Outcome indicator 

ตวัชีว้ดัทางคลนิกิทีส่ าคญั 

Process indicator 

  Specific Nursing Indicator :  

       - อตัราการเกดิ extravasation (ระดบั E+) ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั 

        - อตัราการเกดิภาวะแทรก อ้นทีผ่วิหนงัจากการไดร้บัรงัสรีกัษา   
           (ระดบั 3+ ) 

 Common Clinical Indicator :  

        - Falling 

        - Pressure sore  

        - Medication error 

 PCT Indicator : ผูป่้วย Acute coronary syndrome  

        - ระยะเวลาการไดร้บัยาละลายลิม่เลอืด (door to needle time) 

        - อตัราการกลบัเขา้รกัษาตวั  า้ในโรงพยาบาลภายใน 28 วนั 

        - อตัราการไดร้บัค าแนะน าและสอนกอ่นจ าหนา่ย 

- อตัราการปฏบิตัติามแนว
ทางการปฏบิตัติา่งๆ  

 
 
 
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



แบบสรปุ/รายงานผลการนเิทศดว้ย SBAR 

ระบบ SBAR ผลการนเิทศ 

Situation:  

                   S 
สถานการณ์/ประเด็น
ทีผู่น้เิทศเขา้ไปท าการ

นเิทศ 

Background:     B ขอ้มลูประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบั
สถานการณ์ 

Assessment:     A การประเมนิขอ้มลู
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและ
กจิกรรรมการนเิทศที่
ด าเนนิไปในคร ัง้นี ้

Recommendation:  

                  R 
ขอ้เสนอแนะจากการ
นเิทศในคร ัง้นี ้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



แบบสรุป/รายงานผลการนิเทศ ระบบ SBAR  
Situation:  

S 
สถานการณ/์ประเด็น
ทีผู่น้เิทศเขา้ไปท า

การนเิทศ 

ผูป่้วยผา่ตดัไดรั้บการดแูลไมต่อ่เนื่อง  

Background:  

B 
ขอ้มลูประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบั
สถานการณ ์

-ไมม่รีะบบการรายงานไมม่กีารสง่เวร 
-ม ีอบ. ไมร่ายงาน  
-ผูป่้วยเขา้ OR เข็นมาเลยไมก่ารสง่เวร 
-ผูป่้วยสง่กลบั ward ไมรู่ข้อ้มลู & competency 
ของผูไ้ปสง่ ไมรู่ว้า่เพยีงพอหรอืไม ่

Assessment:  

A 
การประเมนิขอ้มลู
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและ
กจิกรรรมการนเิทศที่
ด าเนนิไปในครัง้นี ้

-6-7 หอ้งเขยีนไมส่มบรูณ์ เชน่ time out บนัทกึ 
gauze /swab specimens 
-เกดิเหตกุารณ์ไมไ่ดแ้กไ้ข 
-การขอเลอืด ไมม่กีารสง่เวร 
-การเหลอื/case คา้ง ไมท่ราบ 

Recommendati
on:  

R 

ขอ้เสนอแนะจากการ
นเิทศในครัง้นี ้

-ระบบการรับสง่เวร ตดิตาม 

-การตรวจdocument case elective 
-การเตรยีมความพรอ้มเครือ่งมอือปุกรณ์ 
-RR ตอ้งรายงานขอ้มลู case นอกเวลา 
--ประเมนิและพัฒนาสมรรถนะพยาบาล &PN  

  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



บนัทกึผลลพัธก์ารนเิทศ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

วนัที ่ เป้าประสงค ์ กระบวนการ ผลลพัธ ์

8 ม.ค. 56 ปรับอตัราก าลังให ้
เหมาะสม 

-ตรวจเยีย่ม 
-พดูคยุกบัหวัหนา้หอฯ 
-ปรับใหม้คีนท างานเพิม่เวลา 16-
20 น. 

-เจา้หนา้ทีพ่งึพอใจ 

1 ก.พ. 56 -ขอPN จากวอรด์อืน่มาชว่ย 1 คน 
- ขอN จากวอรด์อืน่มาชว่ยชว่ง 
13-16 น. บางวนั 

ไดรั้บความรว่มมอื 

15 ก.พ. 56 - ตรวจเยีย่มตดิตามผล 
- วางแผนขออตัราก าลังเพิม่

จากฝ่ายฯ 

-ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 
-ไมม่อีบุัตกิารณ์รนุแรง 
 

ประเด็นการนเิทศ    
อตัราก าลงันอ้ย เวรบา่ยดกึมเีจา้หนา้ที ่4 คนดแูลผูป่้วยชัน้ 2, 3 และ 4 เสีย่งตอ่
อบุตักิารณ์และขอ้รอ้งเรยีน 
 



บนัทกึผลลพัธก์ารนเิทศ 

วนัที ่ เป้าประสงค ์ กระบวนการ ผลลพัธ ์

1 ธ.ค. 55 ผูป่้วยไดรั้บ
การดแูล
อยา่งตอ่เนือ่ง
ครบวงจร 

สงัเกต สอบถาม document reviews , 
C3THER, Trigger Tool 
ประเมนิผูป่้วยเกีย่วกบัความเขา้ใจในการดแูล
ตนเอง ความพรอ้ม 

พบปัญหาขาดความตอ่เนือ่ง
ของการดแูลผูป่้วยจากรพ.ไป
ยังบา้น discharge planning 
ยังไมค่รอบคลมุ ผูป่้วยยังไม่
สามารถดแูลตนเองได ้ไม่
เฉพาะเจาะจงกบัปัญหา  
พยาบาลขาดสมรรถนะ 

10 ธ.ค. 
55 

นัดเจา้หนา้ทีพ่ดูคยุเกีย่วกับการวางแผน
จ าหน่าย 
วเิคราะหข์อ้มลู 
รว่มกนัเสนอแนวทางทีเ่หมาะสม 
ก าหนดทมีรับผดิชอบในการพัฒนาแนวทางฯ 

ไดผู้รั้บผดิชอบ 5 คน 
หอผูป่้วยขา้งเคยีงสนใจ
ตอ้งการเขา้รว่มพัฒนาดว้ยสง่
คนมารว่ม 2 คน 
 

ธ.ค. 55 – 
ม.ค. 56 

สอบถามเป็นระยะเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ 
ใหค้ าปรกึษา 

14 ก.พ. 
56 

ประชมุทมีเพือ่สือ่สารแนวทางปฏบิัต ิ
วางแผนน าไปใชแ้ละประเมนิผล 3 เดอืน 
ท าวจัิย ควบคูก่บัการ implement 
ตดิตามประเมนิสมรรถนะ 

Discharge plan มคีวาม
เฉพาะเจาะจง 
ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ ี
โครงการวจัิย 1 เรือ่ง (mini 
research) 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ประเด็นการนเิทศ 
ความครอบคลมุการดแูลผูป่้วยอยา่งตอ่เนือ่ง 



บนัทกึผลลพัธก์ารนเิทศ 

วนัที ่ เป้าประสงค ์ กระบวนการ ผลลพัธ ์

วนั เดอืน ปี การบันทกึเวช
ระเบยีนทีส่มบรูณ์
สะทอ้นกระบวนการ
พยาบาลและ
คณุภาพการดแูล 

Document review 
Peer review 
สอบถาม 
ประเมนิสมรรถนะ 
 

เขยีนปัญหาไมเ่ฉพาะเจาะจงกบั
ผูป่้วย ใชปั้ญหาซ ้าๆเดมิ เขยีน
ซ ้าซอ้น 
เขยีนปัญหาทีไ่มเ่ป็นปัจจบุัน 
ผลการประเมนิได ้60 % 

วนั เดอืน ปี ประชมุทมี 
วเิคราะหส์ถานการณ์ 
วางแผนด าเนนิการสมัมนา 

วนั เดอืน ปี จัดสมัมนาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้
 

พยาบาลทกุคนเขา้รับฟัง 

วนั เดอืน ปี ตดิตามประเมนิผล ความสมบรูณ์เพิม่ขึน้ เป็น85 % 
คณุภาพการเขยีนเพิม่ขึน้ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ประเด็นการนเิทศ 
การบนัทกึเวชระเบยีนทีส่มบรูณ์ 



บนัทกึผลลพัธก์ารนเิทศ 

วนัที ่ เป้าประสงค ์ กระบวนการ ผลลพัธ ์

วัน เดอืน ปี มกีารบรหิาร
จัดการความ
เสีย่งทีด่ ี

Quality round 
Peer review 
Trigger Tool 
Tracer 
C3THER 
 

มกีารท าไดด้ ี หอผูป่้วยมนีวต 
กรรมเพือ่ลดปัญหา near miss 
ตา่งๆมากขึน้ เชน่ การใหย้ามี
แผน่ chart ไวเ้ตอืนเรือ่งการให ้
ยาตามเวลา , การดแูลสายน ้า
เกลอืทีม่หีลายๆสาย, นวัตกรรม
ป้องกนัการดงึ tube, การ
ประเมนิภาวะ delirium , การ
ท า CoP ซึง่น่าสง่เสรมิใหม้กีาร
จัดกลุม่ใหม้ากขึน้ , การป้องกนั
ลืน่ลม้ 
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ประเด็นการนเิทศ 
การคน้หา / วางระบบ / บรหิารจัดการความเสีย่งในการดแูลผูป่้วย
การใช ้FMEA / RCA ใน near miss เพือ่ดกัจับ   



การนเิทศโดยใชร้ปูแบบการจดัการความรู ้

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

นเิทศ KM 
Good 

 Practice 

2. KS

1. KV
3.KA

 พั นาระบบการดู ลผู้ป วย DI 
ด้วย KM  model

คุณกิจ: พยาบาลตัว ทนจาก   ward

CKO : ผู้นิ ทศ

‘ปลาทู’   องค์ประกอบ
KV, KS, KA

KF:ผูนิ้ ทศ

 outcome ???

Frame work :KM model & Suandok nursing  supervision model



ผูน้เิทศ 
ผูร้บัการ 
นเิทศ 

ประเด็น 
การนเิทศ 

ผลลพัธ ์

• ผูต้รวจการ 
• ดแูล 3 หอ
ผูป่้วย 
• มทีกัษะ
กระบวนการ 
 KM (CoP) 
• เขา้ใจ
กระบวนการ 
พฒันาคณุภาพ
งาน 
• ทศันคตเิชงิ
บวกตอ่ปญัหา 

• ตวัแทน
พยาบาล 
 3 หอผูป่้วย 
• ท างาน
เหนือ่ย&หนกั 
•มุง่ม ัน่พฒันา
คณุภาพงาน 
•ไดร้บัการ
empower 
ment 
 

ประเด็นปญัหา 
•Assess&mo
nitor 
• K. of Drug 
Adm. &  
• diff. Of 
process, 
adm. & 
recording 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ ์
• ตดิตาม 
ตวัชีว้ดั 
ทางคลนิกิ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

นเิทศการบรหิารยา Minirin ในผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาจดื (Diabetes Insipidus:DI)  
ในงานการพยาบาลผูป่้วยศลัยศาสตร ์ 



รปูแบบและกระบวนการนเิทศ 
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ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

รปูแบบอืน่ของระบบนเิทศในฝ่ายการพยาบาล 

ปฐมนเิทศ 
Competency  
Assessment 

&Development 

ระบบพีเ่ล ีย้ง 

Succession Plan 

ระบบ
ผูต้รวจการ
บา่ย/ดกึ 
ระบบ
ผูต้รวจการ
บรหิาร 

IC สญัจร 

การ 
นเิทศ 



บทบาท
พยาบาล 
พีเ่ลีย้ง 

ความพงึ
พอใจใน
งาน 

ลดความ 
เครยีดใน
การ
ท างาน 

เพิม่
สมรรถนะ
ในการ
ท างาน 

การนเิทศและการพฒันาเชงิวชิาชพี 
ส าหรบัพยาบาลใหม ่

จากระบบพยาบาลพีเ่ล ีย้ง 
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(ตวัอยา่ง) คูม่อืพีเ่ล ีย้ง 

แผนปฏบิตังิานของพีเ่ล ีย้งและผูส้ าเร็จใหม ่
สปัดาหท์ี ่1 

เป้าหมาย เพือ่ใหเ้รยีนรูง้านท ัว้ไปในระยะแรก 

สปัดาหท์ี ่2 ...... 

สปัดาหท์ี ่3 

เป้าหมาย เพือ่ใหส้ามารถเป็นหวัหนา้ทมีได ้

 
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ กจิกรรมผูส้ าเร็จใหม ่ กจิกรรมพีเ่ลีย้ง 

บอกถงึหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาการมอบหมาย
งานใหแ้กเ่จา้หนา้ทีใ่น
แตล่ะระดบั กบัความ
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่
ละราย 

ฝึกท าการมอบหมาย
งานในแตล่ะเวร/วนั 

บอกวธิกีารมอบหมาย
งานและใหน้อ้งใหม่
ทดลองท าใหด้ ู
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      แผนการนเิทศส าหรบัพยาบาลใหม ่

 
งานทีจ่ะนเิทศ/สอน จ อ พ พ  ศ ส  อา 

งานดา้นขอ้มลูผูป่้วยและ
การบนัทกึ ไดแ้ก ่

• initial assessment 

•บนัทกึทางการพยาบาล 

งานดา้นการพยาบาล 

• การเตรยีมเครือ่งมอื 

• การชว่ยแพทย ์

• การประเมนิผลทาง
ทางการพยาบาล 
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พยาบาลพีเ่ลีย้งประเมนิประสทิธผิลของพยาบาลใหม ่

 สมรรถนะทางคลนิกิ 17 
ดา้น 

 การจดัล าดบัความส าคญั
ของงานในองคก์ร 

 การตดิตอ่สือ่สาร 

 การศกึษา การเรยีนรู ้

 การปฏบิตังิาน/ ขึน้เวร 

รายการ 5 4 3 2 1 

กระบวนการพยาบาล 
1.พยาบาลใหมป่ระเมนิผูป่้วย
โดยการใชข้อ้มลูทีม่อียูแ่ละ
ขอ้มลูอืน่ๆ ประเมนิผล และ
เขยีนบนัทกึ 

10.5
% 

42.
1% 

46.
3% 

1.1
% 

- 

2.พยาบาลใหมร่ะบขุอ้วนิจิฉยั
ทางการพยาบาลจากการ
ประเมนิผูป่้วย 

10.5
% 

43.
2% 

43.
2% 

2.1
% 

1.
1
% 

3.พยาบาลใหมพ่ฒันาและ
บนัทกึแผนการดแูลผูป่้วย 

8.4
% 

40.
0% 

44.
2% 

6.3
% 

1.
1
% 

4.พยาบาลใหมบ่นัทกึขอ้มลู
เกีย่วกบัการประเมนิผูป่้วย การ
ตอบสนองของผูป่้วย การ
ปฏบิตักิจิกรรมพยาบาล และ
ความกา้วหนา้ของผูป่้วยทีมุ่ง่สู่

เป้าหมาย 

14.7
% 

40.
0% 

38.
9% 

6.3
% 

- 

5.พยาบาลใหมท่บทวนแผนการ
ดแูลผูป่้วยทกุเวร และจดัการ
ขอ้มูลใหใ้หมอ่ยูเ่สมอ. 

10.6
% 

40.
4% 

42.
6% 

6.4
% 

- 

6.พยาบาลใหมร่เิร ิม่การ
วางแผนจ าหนา่ย และ
ประเมนิผลการวางแผน
จ าหนา่ย 

8.7
% 

25.
0% 

52.
2% 

13.
0% 

1.
1
% 
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ระบบการนเิทศทีย่ั่งยนื 

ผูน้เิทศ บรูณาการ ผูร้บัการ
นเิทศ 

ทศันคต ิ

ปจัจยัความส าเร็จ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



การนเิทศในรปูแบบใหม ่

 ใหค้วามส าคญัตอ่บคุคล เชือ่ม ัน่ไวว้างใจ 

 เชือ่ในการท างานแบบประชาธปิไตย 

 ภาวะผูน้ าจงึตอ้งเป็นลกัษณะจงูใจ ใหค้วาม รว่มมอื เต็มใจ การ
ไดร้บัการยอมรบั 

 โดยใหม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น ฟงัอยา่งลกึ ึง้ 

 มุง่ความสมัพนัธก์ารจงูใจ และการมสีว่นรว่ม 

 เนน้ความตอ้งการ ความแตกตา่งของบคุคล 

 การจดัระบบงาน การชีน้ า อ านวยการ ตดิตามงาน 

 เนน้การชว่ยเหลอืเกือ้กลู 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



ภาพในอนาคตส าหรบัระบบนเิทศ 

Safety 

Quality 

Reliability 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 








