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      Service  profile  กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพนมไพร  2564 

1.  บริบท 

องคก์รพยาบาลมีจดัแบ่งหน่วยงานตามมาตรฐานส านกัพยาบาลการเป็น  9  งาน  7 หน่วยบริการ 

ประกอบดว้ย  งานผูป่้วยนอก(งานใหค้ าปรกึษา)  งานผูป่้วยใน  งานอบุติัเหตฉุกุเฉิน  งานหอ้งคลอด  งาน

หอ้งผ่าตดัและวิสญัญี     งานควบคมุปอ้งกนัการติดเชือ้(งานจ่ายกลางซกัฟอก)  อาหารและโภชนาการ มี

จ  านวนบุคลากรทัง้หมด  101   คน  ประกอบดว้ย พยาบาลวิชาชีพทัง้หมด  53  คน  เวชกิจฉกุเฉิน  4  คน  

โภชนากร/นกัโภชนาการ  2  คน  บุคลากรอื่น 42  คน       ใหบ้ริการพยาบาลครอบคลมุ  4  มิติ  โดยใช้

กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการปฏบิติัการพยาบาล ในการปฏิบติัตาม  มาตรฐานการพยาบาล

และผดงุครรภ ์และมาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งสู่การเป็นกลุ่มการพยาบาลคณุภาพชัน้

น า  ดา้นคณุภาพการพยาบาล  

1.1 หน้าที่และเป้าหมาย 

1.1.1 จดับริการพยาบาลแบบองคร์วมอยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.2 บริหารดา้นอตัราก าลงัทางการพยาบาลใหม้ีปริมาณเหมาะสมเพียงพอตามภาระงาน 
1.1.3 พฒันาศกัยภาพบุคคลกรทางการพยาบาลใหส้ามารถปฏิบติังานอย่ามีคุณภาพ  คณุธรรมและ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.1.4  พฒันาระบบสาระสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ 

1.2 จุดเน้นในการพัฒนา 

1.2.1 มีระบบบริการพยาบาลใหม้ีคณุภาพมาตรฐาน  และไดร้บัการรบัรองคณุภาพ 
1.2.2 ผูใ้ชบ้ริการไดร้บับริการที่มาตรฐานและและมีความพึงพอใจ 
1.2.3  บุคลากรทางการบาลมีความรูค้วามสามารถในการใหบ้ริการตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
1.2.4  บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจบรรยากาศการท างานขององคก์ร 

13. ผู้รับผลงาน 

องคก์รพยาบาลเรียนรูเ้กี่ยวกบัผูร้บัผลงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยการคาดการณค์วามตอ้งการ/ความ

คาดหวงั  และความนิยมชมชอบของผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างต่อเน่ือง  เพื่อใหบ้รกิารพยาบาล

ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสดุโดย 
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ความสมัพนัธภ์ายนอกองคก์รพยาบาล 

 

ประเภท ความสัมพนัธ ์ การสื่อสาร 
ผูส่้งมอบ การสั่งซือ้และการส่งมอบ

ผลิตภณัฑ ์
การสนบัสนนุกิจกรรม
พยาบาล 
การตรวจสอบเครื่องมือ 
 

จดหมาย / จดหมายข่าว / โทรศพัท ์/แฟกซใ์บเสนอ
ราคา /ใบสั่งซือ้ / ประกาศการสอบราคา /การประกวด
ราคา / E-Mail / Website / การประชมุรว่ม 
E-Auction 

ผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย   

ใหบ้ริการพยาบาล  กลุ่มผูใ้ช ้ 
ทัง้ภายในและภายนอก  ดจุ
ญาติมิตรดว้ยจิตและ
จรรยาบรรณ  ดว้ยเป่ียมน า้ใจ
ใฝ่บริการ 

แผ่นพบั / สติกเกอรส่ื์อสาร / คทัเอาท/์การ
ประชาสมัพนัธท่ี์หนา้หอ้ง รอตรวจ/ศนูยเ์รียนรูใ้นหอ
ผูป่้วย ตึกผูป่้วยนอก/จดหมายเฉพาะตวัรายบุคคล/
จดหมายข่าว / การเยี่ยมบา้น / การรว่มประชมุ
หมู่บา้น/การออกหน่วย / หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี / หน่วย
แพทยต์ามงานบุญประเพณี/โทรศพัท/์ แฟกซ ์/ 
ประกาศ/ เสียงตามสายวิทยกุระจายเสียง/การประชมุ
ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น/การประชมุหวัหนา้ส่วนราชการ/การ
ประชมุชมรมต่างๆ / Focus Group  E-Mail / 
Website 
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ความคาดหวังผู้รับผลงาน 

กลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ผูใ้ชบ้ริการผูป่้วยตามสิทธิการรกัษา 
- สิทธิบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
- ขา้ราชการรฐัวิสาหกิจ 
- ประกนัสงัคม 
- อื่น ๆ 

- ใหบ้ริการที่รวดเร็ว 
- ปลอดภยั  หายจากโรค 
- ยิม้แยม้แจ่มใส  สภุาพ  ไม่เลือกปฏิบติั 
- มีบริการส่งเสริมสขุภาพท่ีหลากหลาย 
- มีพืน้ท่ีใหบ้ริการที่เพียงพอ ไม่แออดั 
- มีหอ้งพิเศษเพียง 
- มีเครื่องมือการตรวจท่ีทนัสมยั 
- มีท่ีพกัส าหรบัผูใ้ชบ้ริการที่เพียงพอ 

ผูใ้ชบ้ริการเฉพาะ  ตามกลุ่มอาย ุ
- ผูพ้ิการ/ผูส้งูอาย ุ
- พระภิกษุสามเณรนกับวช 
- นกัเรียน/เด็กก่อนวยัเรียน 
- กลุ่มหญิงตัง้ครรภ ์
- ผูป่้วยเฉพาะตามกลุ่มโรค  เช่น

เบาหวาน  ความดนัโลหิตสงู  หวัใจและ
หลอดเลือด ผูป่้วยโรคหืดและถงุลมโป่ง
พอง  ผูป่้วยวณัโรค  ผูป่้วยสขุภาพจิต
ผูป่้วยโรคหืดและถงุลมโป่งพอง  ผูป่้วย
วณัโรค  ผูป่้วยสขุภาพจิต 

 
- มีสถานท่ีตรวจรกัษาเฉพาะ  เป็นสดัส่วน 
- มีเครื่องอ านวยความสะดวกเพียงพอและ

ปลอดภยั 
- มีบริการส่งเสริมสขุภาพทัง้ดา้นรา่งกาย  

จิตใจ  ท่ีเหมาะสม 
- มีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีความรูค้วาม 

ช านาญและพอเพียง 
- มีบริการเยี่ยมบา้น 
- มีอปุการตรวจรกัษาท่ีทนัสมยั 
- มีช่องการการสอบถามเมื่อเกิดอาการผิดปกติ 
- มีความปลอดภยัและหายจากโรคท่ีเป็นอยู่ 

ผูใ้ชบ้ริการตามประเภทการใหบ้ริการ 
- ผูป่้วยนอก 

 
- ไดร้บัการตรวจที่รวดเร็ว  รอแพทยไ์ม่นาน 
- ตรวจรกัษาโรคไดถ้กูตอ้ง 
- มีเครื่องมือที่ทนัสมยั  เข่น  เครื่องอลัตรา้ซาว 

- ผูป่้วยใน 
 
 

- ไดร้บัการรกัษาที่รวดเร็ว   
- หอ้งน า้ที่สะอาด 
- บริการใหพ้ระภิกษุแยกจากผูใ้ชบ้ริการอื่นๆ 
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กลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
 
 
- ผูป่้วยฉกุเฉิน 

 

- หอ้งพิเศษเพียงพอ 
- ผูใ้หบ้ริการสภุาพ  รวดเร็ว  ใส่ใจบริการ 
- ไดร้บัการรกัษาที่มีมาตรฐาน  ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้น 
- ไดร้บัการรบัการรกัษาจากแพทยเ์ร็ว 
- ไดร้บัการส่งต่อเร็ว 

 

1.4  ประเด็นคุณภาพ   คณุภาพ  ความปลอดภยั    ภายใตม้าตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

1.5  ความท้าทาย/ความเส่ียงที่ส าคัญ 

ประเด็นความทา้ทาย/ความเส่ียง โอกาสพฒันา 
- การจดัอตัราก าลงัรองรบัโรคติดเชือ้ Covid 19 
- การจดับริการดแูล Covid 19 ใหมี้คณุภาพ 

       -      การส่งเสริมคณุภาพชีวิตบุคลากรใหมี้ความ
สมดลุระหว่างชีวิตและการท างาน 

- พฒันาสมรรถนะสหวิชาชีพในการดแูลผูป่้วย 
- จดัระบบในคลินิก ARI  Cohort ward  HQ  CI 
-ปรบัริการในหน่วยงานที่มีภาระงานนอ้ยและพฒันาสหวิชาชีพรว่มใน
การดแูล 

  ในสถานการณ์ระบาดของ COVID - 19  องค์พยาบาลโรงพยาบาลพนมไพรมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
การการระบาดของเช้ือ COVID - 19  ต้ังแต่เริ่มรับรู้ว่ามีการระบาดในประเทศ ต้นเดือนมกราคม  2563 โดยทาง
โรงพยาบาลพนมไพรได้ส่ือสารความเข้าใจในบุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรทุกวิชาชีพ โดยกลุ่มการพยาบาลได้เป็นทีม
หลักในการซ้อมแผนการจัดบริการเมื่อพบผู้ในพื้นท่ี  เพื่อให้บุคลากรให้บริการได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิด 
สถานการณ์จริง โดยมรการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี ้

1. งานด้านการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้เกิดปลอดภัยในระบบบริการ  งานผู้ป่วยนอกได้จัดต้ัง ARI Clinic โดย 
จัดหาเต้นเพื่อให้บริการดูแลไม่ให้ผู้ใช้บริการท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงปะปนกับผู้ป่วยในพื้นท่ี  จัดอัตรากำลังสหวิชาชีพคัด
กรองผู้ใช้บริการจากพื้นท่ีเส่ียง  ต่อมาเมื่อต้นปี  2564 ทางโรงพยาบาลได้ปรับปรุง ARI Clinic โดยย้ายไปท่ีหน้างาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  พร้อมกับย้ายตู้ Positive  Pressure ปรับปรุงพื้นท่ีบริการให้มีความปลอดภัยในงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โดยให้มีห้อง modified  

2. ร่วมดำเนินปรับหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID  19  จำนวน 3  เตียง/ห้อง และวางแผนจัดอัตรากำลัง 
รองรับโดยใช้อัตรากำลังพยาบาลทุกจุดฝ่ายจัดเวรเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการเมื่อพบผู้ป่วย COVID  19   ยืนยัน
ในพื้นท่ีและเข้าเกณฑ์การรักษาในโรงชุมชนได้ แผน 1 เตรียมอัตรากำลังสำหรับ โรงพยาบาลสนามอาคารมหิดล 10 
เตียง แผน 2 เตรียมอัตรากำลังสำหรับ CI อัมพวัน 55  เตียง  แผน 3 เตรียมอัตรากำลัง Cohort word1 (IPD)  35 
เตียง Cohort word2 (มหิดล) 35 เตียง และคัดเลือกพยาบาลประสานงานศูนย์วรุณี (SQ) ท่ีท้องถิ่นจัดต้ังขึ้น แผน 4 
เตรียมอัตรากำลัง CI หอประชุม   วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร และ CI โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรอีกหนึ่งแห่งใน
กรณีสถานการณ์ระบาดรุนแรง 

3. การทบทวนแนวทางปฏิบัติ  พยาบาล IC  หัวหน้าจุดฝ่ายจัดประชุมการสวมใส่ PPE  ตลอดจนการสร้าง 
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ความรู้ความเข้าใจในบุคลากรทุกกลุ่มให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
4. การทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ท่ีมีบุคลากรจำกัด  โดยปิดบริการคลินิก OPD โดยส่งยาไปให้   

รพสต.นำส่ง  และส่งทางไปรษณีย์  ปิดบริการห้องคลอดห้องผ่าตัด ปรับห้องคลอดเดิมเป็นเตียงรับผู้ป่วยในท่ัวไป 16  
เตียง  กรณีมีผู้เกินจำนวนเตียงเพิ่มเตียงสังเกตอาการท่ี ER เป็นเตียงผู้ป่วยใน พร้อมกับปรับบุคลากรทางการพยาบาล
ผู้ป่วยในตามเกณฑ์การดูแลผู้ป่วย  เพื่อให้บุคลกรทางการพยาบาลเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย Cohort ward  

5. การดูแลความปลอดภัยของบุคลากร  โดยประสานผู้เกี่ยวข้องจัดหา PPE ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  จัดหา 
เครื่องฟอกอากาศในห้องทำงานของบุคลลากรทางการพยาบาลครบทุกหน่วยงาน  ตลอดจนบริหารอัตรากำลังเมื่อเกิด
ความเส่ียงกรณีสัมผัสเคสยืนยัน COVID  19  ตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

6. การบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยประสานบุคลากรในการให้บริการวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะ 
กลุ่ม 608 รวมท้ังประสานเครือข่าย รพ.สต.เพื่อระดมฉีดวัคซีนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมมากท่ีสุด 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคนี้ 
คือ การนำของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกจุดฝ่าย  ตลอดจนบุคลากรมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติในสถานการณ์ของโรคระบาด  โดยบุคลากรยึดมั่นปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลพนมไพร  
ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  สามัคคี  มีน้ำใจ  ด้วยพลังองค์พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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ปริมาณงานและทรัพยากร 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร Productivity 

พยาบาล เวชกิจ โภชนากร ผู้ช่วยเหลือฯ อื่น  2562 2563 2564 

      พยาบาล ผสมผสาน พยาบาล ผสมผสาน พยาบาล ผสมผสาน 

OPD 11 0 0 4 5 111 94 105 89 108 86 

  ER 13 4 0 1 5 139 108 117 101   101  92 

IPD 14 0 0 2 2 125 115 107 96 91 83 

LR/ANC 9 0 0 1 0 56.21 52 65 51 43 39 

OR/ANS 4 0 0 1 0 - 93 - 104 - 106 

IC/จ่ายกลาง 1 0 2 0 13 - - - - - - 

NURE 1 0  7 0 - 92 - 91  81 

รวม 53 4 2 17 25 บุคลากรรวมท้ังสิน้   101  คน 
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เคร่ืองมืออุปกรณท์ี่ส าคัญ 
ประเภทอุปกรณ ์ ช่ืออุปกรณ ์ หน่วยงาน 
อปุกรณช์่วยชีวิต -เครื่องกระตกุหวัใจไฟฟ้า(Defibrillator) 

-เครื่องตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟ้า(EKG) 
-EKG  monitor 
-เครื่องกระตกุหวัใจไฟฟ้าประรถฉกุเฉินกูช้ีพ
(Defibrillator mobile) 
-เครื่องควบคมุการใหส้ารน า้ (Infusion pump) 
-เครื่องดดูเสมหะ(Suction)\ 
-เครื่องวดัความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือด(SPO2) 
-เครื่องวดัความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดเด็ก
(NSPO2) 
-รถ Emergency  พรอ้มอปุกรณช์่วยชีวิต 
-เครื่องวดัความดนัโลหิตอตัโนมตัิ 

-งานหอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
-งานหอ้งคลอด 
-งานหอ้งผ่าตดั 
-งานผูป่้วยใน 
 

อปุกรณส์ าหรบัการคลอด -เครื่องคลอดสญุญากาศ  คีมช่วยคลอด 
-เครื่องใหค้วามอบอุ่นแก่ทารก 
-เครื่องฟังเสียงหวัใจทารก 
-เครื่องตรวจสภาพทารกในครรภ(์NST) 
-เครื่องวดัออกซิเจนในกระแสเลือดทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

-หอ้งคลอด 
 

อปุกรณผ่์าตดั -เครื่องดมยาสลบ  เครื่องจีไ้ฟฟ้า  เตียงผ่าตดัเครื่องมือ
ส่องตรวจปากมดลกู 
-เครื่องตดัปากมดลกูดว้ยไฟฟ้า  
- เครื่องมือดา้นผ่าตดัทางสตูิ – นรีเวชกรรม  
- เตียงผ่าตดั  โคมไฟผ่าตดั   
 

หอ้งผ่าตดัและหอ้งพกัฟ้ืน 

อปุกรณต์รวจทั่วไป - เครื่องมือขูดมดลกู  เครื่องถ่างปากมดลกู 
- เครื่องจีร้กัษาปากมดลกู(Cryotherapy) 
-เตียงและอปุกรณต์รวจภายใน 

หอ้งตรวจภายใน 

- ปรอทวดัไข ้ เครื่องชั่งน า้หนกั    เครื่องตรวจน า้ตาลใน
เลือด 

-งานหอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
-งานหอ้งคลอด 
-งานผูป่้วยนอก 
-งานหอ้งผ่าตดั 
 

- ตูใ้หค้วามอบอุ่นทารก -ผูป่้วยใน 
-หอ้งคลอด 

 



8 

 
ประเภทอุปกรณ ์ ช่ืออุปกรณ ์ หน่วยงาน 
 - เครื่องตดัเฝือก  เครื่องจี่ไฟฟ้า -งานอบุตัิเหตฉูกุเฉิน 

-เครื่องพ่นยา -งานผูป่้วยใน   
-งานอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

-ระบบออกซิเจน  pite  line -งานหอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน/
หอ้งคลอด/หอ้งผ่าตดั  /
ผูป่้วยนอก 

อปุกรณช์นัสตูร -เครื่อง  X-ray 
-เครื่อง  Ultrasound 
-เครื่องหอ้งปฏิบตัิการชนัสตูรต่าง ๆ 
-เครื่อง  Colposcopies 

 

อปุกรณห์น่วยจ่ายกลาง หมอ้นึ่งไอน า้ 2  เครื่อง เครื่องอบเป่าสายยาง  เครื่องปิด
ผนึกซอง  2  เครื่อง  เครือ่งอบแก๊ส  

 

อปุกรณซ์กัฟอก เครื่องซกัผา้ขนาด 50 ปอนด ์ 1 เครื่อง 120 ปอนด ์1 
เครื่อง   เครื่องอบผา้  2  เครื่อง 
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2.กระบวนการหลัก  
2.1 กระบวนการหลักที่ส าคัญ(Key  process) 

กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

ส่ิงที่คาดหวงัจากกระบวนการ 

(Process  Requirement) 

ตวัชดัท่ีส าคญั 

(Performance  Indicator) 

1.ทิศทางการน า

องคก์ร 

1.องคก์รพยาบาล  มีวิสยัทศันพ์นัธกิจ  ค่านิยม  และผลการด าเนินงานที่
ค่าหวงั  โดยบุคลากรทางการพยาบาลทกุระดบัมีส่วนร่วมในการก าหนด 
2.หน่วยงานในความรบัผิดชอบขององคก์รพยาบาล  มีการด ากบัดูแล
ตนเองที่ดี  ทัง้ดา้นผลการด าเนินงาน  ดา้นการเงิน  และการปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐาน 
3.บุคลากรทางการพยาบาล  มีการทบทวนผลการด าเนินงานและน าผล
การทบทวนการด าเนินงานและผลการประเมินตามตวัชีว้ดั   
.มาปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง 
4.บุคลกรทางการพยาบาลมีการเฝ้าระวงั  ป้องกนัความเส่ียง  และ
ประเมินแนวโนม้ที่ผลกระทบต่อสาธารณะ 
บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิดา้นกฎหมาย  

จริยธรรม /จรรยาวิชาชีพ  และ 

-รอ้ยละของหน่วยงานที่
ด  าเนินการประกนัคณุภาพการ
พยาบาล 
-รอ้ยละของหน่วยบริการที่
ปฏิบตัิงานตามแนวทางหรือ
มาตรฐานที่ก าหนด 
-ขอ้รอ้งเรียนจากพฤติกรรม
บริการพยาบาล 
-รอ้ยละบุคลากรทางการ

พยาบาลปฏิบตัิตามแนวทาง

ปฏิบตัิดา้นกฎหมาย  

จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ 

2.การวางแผนเชิง

ยทุธศาสตร ์

1. แผนยทุธศาสตรต์อบสนองต่อวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  และนโยบายของ
องคก์รพยาบาลและโรงพยาบาล 
2.เป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ขององคก์รพยาบาล  
ตอบสนองต่อปัญหาและความกา้วหนา้ของการพฒันาคณุภาพบริการ
พยาบาล 
3.แผนพฒันาคณุภาพขององคก์รพยาบาลสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์ 
และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั  ทัง้ดา้นการใหบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการ  และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

-รอ้ยละของแผน/โครงการ
บรรลตุามเป้าหมาย 
-รอ้ยละของตวัชีว้ดัในแผน
ยทุธศาสตรข์ององคก์รที่ผ่าน
เกณฑ ์

3.การให้

ความส าคญักบั

ผูใ้ชบ้ริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 

1.บุคลากรทางการพยาบาล  ปรบัปรุงกระบวนการท างานและแผนปฏิบตัิ
การตามขอ้คิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนของผูใ้ชบ้ริการ  และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 
2.การบริการพยาบาลและพฤติกรรมบริการไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้รอ้งเรียนอย่างเหมาะสม 
3.ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัการคุม้ครองตามค าประกาศสิทธิผูป่้วย 
4.องคก์รพยาบาล  มีผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ 

-รอ้ยละความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

-ประสิทธิภาพการเฝา้ระวงัการ

ติดเชือ้ 
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กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

ส่ิงที่คาดหวงัจากกระบวนการ 

(Process  Requirement) 

ตวัชดัท่ีส าคญั 

(Performance  Indicator) 

 ผูใ้ชบ้ริการ  และน าไปเปรียบเทียบกงัองคก์รที่เป็นเลิศ  

เพ่ือพฒันาคณุภาพบริการ 

 

4.การวดัวิเคราะห ์ 

การจดัการสสาร

สนเทศและความรู ้

 1..องคก์รพยาบาล  มีการปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน น าสารสน เทศ  เปรียบเทียบกบัองคก์รที่เป็น
เลิศ  และมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด 
  2.หน่วยงานในองคก์ารพยาบาล  ทบทวนและวางแผน
ยทุธศาสตรต์ามผลการวิเคราะห ์ และบุคลากรรบัทราบ
ผลการวิเคราะหภ์ายในระยะเวลาทีก าหนด 

-รอ้ยละของหน่วยงานมีการวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน   
-รอ้ยละของหน่วยงานจดัท าแผนพฒันางาน
งานตามผลการวิเคราะห ์

5.การมุ่งเนน้ทรพัยากร

บุคคล 

1.บุคลกรทางการพยาบาลไดร้บัการติดตามควบคุม  
ก ากบัดแูลตลอดการปฏิบตัิงาน 
2.บุคลกรไดร้บัค่าตอบแทน  รางวลั  และส่ิงจูงใจ  ตามผล
การปฏิบตัิงาน  และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
3.บุคลากรทางการพยาบาลมีส่วนรว่มในการคัดเลือกผู้
บริการทางการพยาบาล 
4.บุคลากรทางการพยาบาลไดร้บัทราบหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ  สมรรถนะ  และไดเ้ล่ือนต าแหน่งตาม
ความสามารถ และหลกัอาวโุสก าหนด 
 3.สารสนเทศของององคก์ารพยาบาล  มีความครอบคลมุ  
รวดเร็ว  ถกูตอ้ง  ทนัสมยั  น่าเชื่อถือ  และพฒันาคณุภาพ
การพยาบาลตามสารสนเทศ และเกิดนวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
 4.องค ์กรพยาบาลมีการจดัการความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

-รอ้ยละของบุคลากรใหม่ไดร้บัการตรวจ
สขุภาพ 
-รอ้ยละบุคลากรไดร้บัการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- รอ้ยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศการ
ท างานที่ส่งเสริมความผกูพนัระหว่างบุคลกร 
-รอ้ยละของบุคลากรทางไดพ้ยาบาลไดร้บั
การพฒันาความรู ้10  วนั/คน/ปี 
-รอ้ยละหน่วยงานที่มีนวตักรรม /วิจยั
ทางการพยาบาล 
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมการอยู่รว่มกนั 
-รอ้ยละเจา้หนา้ที่ใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศ 
-รอ้ยละบุคลากรไดร้บัการทบทวนทกัษะที่

จ าเป็นประจ า 

-รอ้ยละของหน่วยบริการพยาบาลที่มีผลิต

ภาพ(Productivity)ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

6.การจดัการ

กระบวนการ 

  หน่วยงานในองคก์รพยาบาล  มีรูปแบบ/มาตรฐาน-ระบบ
และแนวทางปฏิบตัิ  ที่เอือ้ใหเ้กิดผลลพัธต์ามเป้าหมาย
และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
1. มีกระบวนการสรา้งคณุค่าทางการพยาบาล 
2. สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 

-อตัราการพยาบาลตามมาตรฐาน Specific  

clinical list ในโรคผูป่้วยความเส่ียงสงู 
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กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

ส่ิงที่คาดหวงัจากกระบวนการ 

(Process  Requirement) 

ตวัชดัท่ีส าคญั 

(Performance  Indicator) 

7.ผลลพัธก์าร

ด าเนินงานขององคก์ร

พยาบาล 

องคก์รพยาบาล  ก าหนดผลลัพธข์องการด าเนินงานดา้น
ประสิทธิผลตามพนัธกิจ  ดา้นคณุภาพ    ประสิทธิภาพ  
และการพฒันาองคก์รที่แสดงเห็นถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานขององคก์รพยาบาลในภาพรวม 
1.  ก าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ ์ดา้นประสิทธิผล  ดา้นคณุภาพ  
ดา้นประสิทธิภาพ  และการพฒันาองคก์ร  

-รอ้ยละของหน่วยงานในองคก์รพยาบาลมี

ผลลพัธก์าด าเนินงานตามตวัชีว้ดัผ่านเกณฑ์

รอ้ยละ  80 
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2.2  ระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและคุณภาพ 

2.2.1 การนิเทศทางการพยาบาล 

 2.2.2 การส่งเสริม  ความคุมการปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.ผลงานตัวชีวั้ดตามกระบวนการหลัก  

3.1  ตัวชีวั้ดผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัราผูป่้วยประคบัประครองไดร้บัการดแูลตามมาตรฐาน >80% 96 97.37 98.21 98.02 97.64 

รอ้ยละการวางแผนการจ าหน่ายใหข้อ้มลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย 
DM/ครอบครวัในกลุ่ม  Re-Admitt  IPD 

>80   % 84.98 83.65 84.72 83.21 87.67 

อตัราการพยาบาลตามมาตรฐาน Specific  clinical list ในโรค
ผูป่้วยความเส่ียงสงู  

>90% 

     

ER  โรคในกลุ่ม  Fast  track (ER) 95.60 96.06 97.79 94.02 95.16 
IPD ผูป่้วยประเภท 3 4 ที่มีความเส่ียงสงู  IPD 85.73 84.95 87.95 85.14 84.27 
LR รอ้ยละผูม้าคลอดที่มีภาวะความเส่ียงสงูทางคลินิกไดร้บัการ
ดแูลตามมาตรฐาน (PIH/PPH) 

97.66 94.84 96.98 100 100 

OPD รอ้ยละผูป่้วย HT ที่มีภาวะวิกฤต NA NA 96.81 98.7 100 

 การพยาบาลผูป่้วยผ่าตดั Ceasareansection   100 NA NA 100 100 100 

ประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัการติดเชือ้ 100 100 100 100 66.67 100 
อตัราการติดเชือ้ 0 0.30 0.54 0.76 0.4 0.26 
จ านวนขอ้งรอ้งเรียนพฤติกรรมการพยาบาล 0 3 9 0 1 4 
รอ้ยละของหน่วยงานมีผลิตภาพทางการพยาบาล (Productivity) 
ตามมาตรฐาน 

100% 60 60 100 80 40 

รอ้ยละความพึงพอใจที่มีตอ่บรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความ
ผูกพนัระหว่างบุคลากร สรา้งสรรคว์ฒันธรรมการอยู่ร่วมกัน 

>80% 68.36 74.85 76.64 73.21 72.94 

ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อบริการพยาบาล >80% 91.80 88.65 87.47 87.27  88.80   
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3.2  ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน หน่วยนับปริมาณงาน 
ผลการด าเนินงาน 

61 62 63 64 

ผูป่้วยนอก OP visit(ครัง้) 62,247 55,374 52728 39130 

เฉล่ีย/วนั 239 213 203 151 
อบุตัิเหตุ

ฉกุเฉิน 

ER visit  ทัง้หมด 39,318 37,144 33013 30001 
ER visit(Life/Emerg/Urgen) ครัง้ 12,977 11,536 11090 9076 
จ านวนออก EMS โดย จนท.โรงพยาบาล 118 144 144 182 
Refer(มีพยาบาล) 1526 1,667 1525 2796   

ผูป่้วยใน จ านวนผูป่้วยนอนโรงพยาบาล(ราย) 3,952 3,419 2762 2553 
จ านวนวนันอนรวม 11,133 3,490 6901 7271 
อตัราการครองเตียง 99.30 83.71 61.92 66.23 

ผ่าตดั

วิสญัญี 

Major operative  ราย 170 187 125 59 
จ านวนผ่าตดัเล็ก ราย 285 365 384 216 
จ านวนผ่าตดั  TR ราย 59 51 54 29 

บริการ

คลอด 

จ านวนผูค้ลอดไม่รวม  C/S 206 268 188 120 
จ านวนมารดารอคลอดท่ีมีความเส่ียงสงู 210 166 156 37 
จ านวนมารดาหลงัคลอด 296 268 230 155 

จ่ายกลาง
ซกัฟอก/
ควบคมุการ
ติดเชือ้ 

จ านวนจดัเตรียมและ Sterile  เครื่องมือ (set) 104107 116,744 12506 124287 
ในโรงพยาบาล 72,952 95,873 101456 98858 
รพสต.ในเครือข่าย 59,546 20,971 24050 25429 
จ านวนผา้ที่ซกั(กิโลกรมั) 60,588 68,008   46324 70000 
อตัราการติดเชือ้ 0.24 0.76 0.4 0.26 
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัการตัดเชือ้ (รอ้ยละ) 100 75 66.67 100 

บริการ
อาหาร 

จ านวนครัง้บริการอาหาร คน/ครัง้ 14,576/43,728 12,569/37,569 9778/29334 12074/36222 
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4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา 1-2 ปีที่ผา่นมา 
 1.  พฒันาระบบการคดักรองมะเร็งตบัและท่อน า้ดีโดย Nurse  sonographer 
 3.  พฒันาบริการการพยาบาลการดแูลมารดาหลงัคลอดและทารกตวัเหลือง   
              4. พฒันาบริการผ่าตดัรองรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นศลัยกรรม 
5.ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาอปุสรรค ์ แนวทางแกไ้ข 
1.การบริหารอตัราก าลงัพยาบาลส่งต่อยงัไม่มีประสิทธิภาพดีพอ
ในการใหบ้ริการที่มีคณุภาพและความสขุต่อบุคลากร 

-จดัอตัราก าลงัส ารอง 
-พฒันาการจ่ายค่าตอบแทนระบบเหมาจ่าย 
-ทบทวนกรณีส่งต่อรายกรณี 
-พฒันาอปุกรณเ์ครื่องมือในการส่งต่อ 

2.อตัราก าลงัเฉพาะทางในสาขาสาที่ส าคญัไม่เพียงพอในการ
ใหบ้ริการที่มีคณุภาพเช่น    พยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็ก  
เฉพาะทางโรคติดต่อเรือ้รงั  พยาบาลเฉพาะทางวิกฤตฉุกเฉิน  

-วางแผนเสนอกรอบอตัราก าลงัที่ขาดแคลน 

3.ขาดแรงจูงใจในการพฒันา  R2R -ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพพยาบาลเฉพาะทาง/ศึกษาต่อ
ระดบัมหาบณัฑิต 
-เสนอแรงเสริมเชิงบวกใหมี้ก าลงัใจในการท าวิจยั 

 
6.แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

 1.พฒันาระบบนิเทศทางการพยาบาล 

 2.การส่งเสริม  ความคมุการปฏิบตัิตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.ส่งเสริมการการท าวิจยั  ในงานประจ า (R2R) 
 4.พฒันาทกัษะผูบ้ริหารทางการพยาบาล 
 5.พฒันาบริการตาม  Service plan 
 6. พฒันาระบบบริหารค่าตอบแทน 
 
6.ส่ิงสนบัสนนุที่ตอ้งการ 
  
1.พยาบาลเชี่ยวชาญสาขาแม่และเด็ก 
2.พยาบาลเฉพาะทางสาขา NCD   
3. พยาบาลเวชปฏิบตัิ  1  คน 
4. พยาบาลเฉพาะทางไต  1  คน 
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ตาราง  SWOT  matrix กลุ่มการพยาบาล 
        ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก  

จุดแข็ง ( S ) 

S1 มีโครงสรา้งการบริหารงานชดัเจน 

S2 ทกุหน่วยงานผ่านเกณฑวิ์ศกรรม
ความปลอดภยั 
S3 มีแผนพฒันาความเชี่ยวชาญตาม 
Service plan 
S4 เป็นบุคลากรหลกัในกรท างานพฒันา
คณุภาพกบัสหสาขาวิชาชีพ 
 

จุดอ่อน ( W ) 

W1 การพฒันาบุคลาการใหมี้ความ
เชี่ยวชาญยงัมีไม่ครบทกุสาขา 
W2 การนิเทศทางการพยาบาลไม่ต่อเนื่อง 
W3 การพฒันางานวิจยัสู่งานประจ าไม่
ต่อเนื่อง 
W4 การบริหารอตัราก าลงัเวรส่งต่อและใน
สถานการณโ์รคระบาด ยงัไม่สะทอ้น
คณุภาพชีวิตในการท างาน 
W หา้อนัดบัโรคที่มาใชบ้ริการเป็นผูป่้วย
เรือ้รงั 

โอกาส(O) 
 O1 นโยบายการพฒันาคณุภาพมีผลดีต่อมี
การพฒันาจนผ่านการรบัรองหลายระบบ , 
HA , LA,วิศวกรรมความปลอดภยั,Green  
hospital 
O2ทีมวิจยัและจดัการความรูด้  าเนินงาน
ต่อเนื่อง 
O3 เครือข่ายบริการสขุภาพพฒันาคณุภาพ
ตามตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  ส่งเสริม
การปฏิบตัิการพยาบาลในชุมชนมีคณุภาพ 
O4 ระบบ IT และบุคลากรทางดา้น IT ส่งผล
ดีต่อการเก็บขอ้มลูดา้นการพยาบาล 

SO =ยุทธศาสตรเ์ชิงรุก 
 

- S1 S2 S3 S4  S5 O1 O2 O3O4 
-ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง  
- S2 S3 S4  S1 O1 O3  
-ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรดา้น
นวตักรรมและวิจยัทางการพยาบาล 
(R2R  นวตักรรม  CQI ) 

 

WO= กลยุทธเ์ชิงพัฒนา 
 
- W5 O3 O4 
-พฒันาคณุภาพการดแูลต่อเนื่องในชุมชน 
(อัตราการเย่ียมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรค

ก าหนด) 

ภาวะคกุคาม T (Threate) 
T1 สภาพแวดลอ้ม และสงัคมเปล่ียนแปลง  
ท าใหเ้ป็นปัญหาสาธารณสุข  เช่น NCD 
T2 สภาพสงัคมเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายอุย่าง
สมบูรณ ์ 
T3 กลุ่มผูม้ารบับริการส่วนใหญ่โรงพยาบาล
เป็นกลุ่มที่ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัเช่น เบาหวาน
และความดนัโลหิตสงู 
T4 นโยบายดา้นบุคลากรไม่สะทอ้นภาระงาน
ที่แทจ้ริง 
T5 มีโรคระบาด Covid -19 

ST = ยทุธศาสตรเ์ชิงรบั 

S3S4 s5 T1 T2 T3  

-พฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
(อตัราการวางแผนการจ าหน่าย) 
      

 

WT= ปรับปรุงองคก์ร 

W2W3 T2T3 T4T5 

-พฒันาคณุภาพการนิเทศการพยาบาล 

-พฒันาระบบบริการพยาบาลตาม

มาตรฐาน New Normal 

(องคก์รพยาบาลและหน่วยงานมีแผน
นิเทศการพยาบาลทางคลินิก 
อตัราการพยาบาลตามมาตรฐาน 
Specific  clinical list ในโรคผูป่้วยความ
เส่ียงสงู) 
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SO =ยุทธศาสตรเ์ชิงรุก  
-ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
-ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรดา้นนวัตกรรมและวิจยัทางการพยาบาล 
(R2R  นวตักรรม  CQI ) 
WO= กลยุทธเ์ชิงพัฒนา 
-พฒันาคณุภาพการดแูลต่อเนื่องในชุมชน   
ST = ยุทธศาสตรเ์ชิงรับ 
-พฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัในกลุ่มสงูอายุ 

WT= ปรับปรุงองคก์ร 

-พฒันาคณุภาพการนิเทศการพยาบาล 

-พฒันาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐาน New Normal 

 
 

 
 


