รายงานการประชุมวิชาการประจําปี 13 th HA National Forum
เรื่อง การเรียนรู้ บูรณาการ งานกับชีวติ
ระหว่ างวันที่ 13-16 มีนาคม 2555
ณ อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี

โดย
นางกรรภิรมย์ นวพันธุ์
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สํ านักอนามัย

การประชุมวิชาการประจําปี 13 th HA National Forum
เรื่อง การเรียนรู้ บูรณาการ งานกับชีวติ
วันที่ 13 มีนาคม 2555
หัวข้ อ Actionable Nursing Outcome Measurement
สรุปประเด็นสํ าคัญ การวัดผลลัพท์ทางการพยาบาล
ตัวชี้วดั ผลลัพท์ทางการพยาบาล ประกอบด้วย 3 Indicator ที่จดั เก็บ
1. Clinical Indicator
2. Nursing Indicator
3. Service Indicator
ในปัจจุบนั วิชาการพยาบาลในประเทศอเมริ กา เสนอแนวคิด Magnet outcome indicator ประกอบด้วย
1. Patient Outcomes
- Risk-adjusted mortality index
- Healthcare-acquired infections
- Falls and injuries associated with falls
- Hospital- acquired pressure ulcer occurrence/prevalence
- Patient overall satisfaction
- Patient satisfaction with nursing care
- Patient satisfaction with educational information
- Patient satisfaction with pain management
- Patient perception of safety
- Specialty population-specific outcome
2. Nurse Outcomes
- Level of nurse engagement
- Level of nurse satisfaction
- Perception of nurse autonomy
- Turnover and vacancy rates
- Percentage of direct-care registered nurses (RNs) with certification
- Percentage of nurse leaders with certification
- Educational preparation of staff
- Rates and type of staff injuries
- Staff perception of self culture and work environment
- Staff perception of orientation and/or effectiveness of continuing education programs

3. Oganizational Outcomes
- Efficiency and/or elimination of waste
- Chief nursing officer impact on system-level change
Consumer Outcomes
- Impact of community outreach programs
- Community health and welfare
หัวข้ อ แนวทางการประสานการทํางานร่ วมกันระหว่ าง สรพ. กับ สภาพยาบาล (นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี สรพ)
สรุ ปประเด็นสํ าคัญ
เป้ าหมายการประเมิน : สรพ.ซึ่งเน้นกระบวนการคุณภาพในลักษณะการเรี ยนรู ้ในทุกส่ วนขององค์กร
ลักษณะการทํางานร่ วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. การใช้ฐานข้อมูลร่ วมกันเช่น ผลการเยีย่ มและข้อเสนอแนะที่แต่ละฝ่ ายให้ไว้กบั สถานพยาบาล
2. การประสานความร่ วมมือเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่สถานพยาบาลก่อนการรับรอง HA
3. การใช้ผลการเยี่ยมของสภาการพยาบาลสําหรับการต่ออายุการรับรอง (re-accreditation) ในส่ วนของการ
บริ หารการพยาบาลและระบบงานบางระบบซึ่งอยูร่ ะหว่างจะหาข้อสรุ ปร่ วมกันต่อไป
หัวข้ อ มาตรฐานการบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล) และมาตรฐานการบริหารการพยาบาล (สรพ.)
(วรรณา วงศ์ รัศมีเดือน)
สรุปประเด็นสํ าคัญ มาตรฐานการบริ การพยาบาลผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล)
หมวดที่ 1มาตรฐานการบริ หารองค์กร
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริ หารองค์กร (7/20 )
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล (6/30)
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริ การ ( 5/21 )
มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพ ( 3/9 )
หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาล
มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาล ( 2/5 )
มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิ ทธิ /จริ ยธรรม / จรรยาบรรณ (2/6)
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ( 2/5 )
มาตรฐานที่ 4 การจัดการการดูแลต่อเนื่อง ( 1/3 )
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและการรายงาน ( 2/5 )

หมวดที่ 3 มาตรฐานผลลัพธ์
มาตรฐานที่ 1 ความปลอดภัยจากความเสี่ ยงและภาวะแทรกซ้อน ( 1/3 )
มาตรฐานที่ 2 การบรรเทาทุกข์ทรมาน ( 1/3 )
มาตรฐานที่ 3 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพการรักษาพยาบาล ( 1/2 )
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการดูแลตนเอง ( 1/2 )
มาตรฐานที่ 5 ความพึงพอใจ
การบริ หาร
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริ หารองค์กร: ก.-1 ผูน้ าํ ทีมการพยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล : ก.-2 บุคลากร
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริ การ : ก.-3 โครงสร้างและกลไก
มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพ : ก.-4 ประสานความร่ วมมือระดับองค์กร และก.-5 ระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง / ความปลอดภัย / คุณภาพ
สภาการพยาบาล
สรพ.
หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริ หารองค์กร
ก. การบริ หารการพยาบาล
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริ หารองค์กร (7 ก.-1 ผูน้ าํ ทีมการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่
ข้อกําหนด 20 ข้อบ่งชี้)
มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทั้งใน
ด้านปฏิบตั ิการพยาบาล และด้านบริ หาร
1.องค์กรพยาบาลอยู่ในโครงสร้างการบริ หารโรงพยาบาล ผูน้ าํ ทีมพยาบาลระดับสู งประเมินความรู ้ ความสามารถ
และขึ้นตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (4)
และประสบการณ์ของผูน้ าํ ทีมการพยาบาลทุกระดับ และ
ดําเนินการพัฒนาในส่ วนขาด
2.องค์ก รพยาบาลมี โ ครงสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ ต าม
ขอบเขตงานของวิชาชีพ (4)
3.องค์กรพยาบาลมีผบู ้ ริ หารสูงสุ ดเป็ นพยาบาลวิชาชีพ (2)
4.องค์ก รพยาบาลมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
กําหนดทิศทางการบริ หารและการจัดบริ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (3)
5.องค์ก รพยาบาลมี น โยบาย เป้ าหมาย และแผนพัฒ นา
คุณภาพบริ การพยาบาล (2)
6.ผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ก รพยาบาลมี ส่ ว นร่ ว มในการ
กํา หนดนโยบาย ตัด สิ น ใจ และวางแผนเกี่ ย วกับ การ
สนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพ (2)

7.ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลสนับสนุนให้มีระบบและกลไก
การบริ หารที่เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและประสาน
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน (3)
หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาล
มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิ ทธิ /จริ ยธรรม / จรรยาบรรณ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 4 การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและการรายงาน
หมวดที่ 3 มาตรฐานผลลัพธ์
มาตรฐานที่ 1 ความปลอดภัยจากความเสี่ ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน ( 1/3 )
มาตรฐานที่ 2 การบรรเทาทุกข์ทรมาน (1/3)
มาตรฐานที่ 3 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพการ
รักษาพยาบาล ( 1/2 )
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการดูแลตนเอง ( 1/2 )
มาตรฐานที่ 5 ความพึงพอใจ ( 1/4 )

ก.-4 ระบบบริ หารการพยาบาลประสานความร่ วมมือกับ
คณะกรรมการระดับองค์กรที่เกี่ยวกับการใช้ยา IC การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย
ข. ปฏิบตั ิการพยาบาล
ข.-1 การใช้กระบวนการพยาบาล
ข.-2 เคารพสิ ทธิผปู ้ ่ วย /จริ ยธรรมวิชาชีพ
ข.-3 มาตรฐาน / ข้อมูลวิชาการ
ข.-4 สภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
ข.-5 การบันทึก
ผลลัพธ์ของปฏิบตั ิการพยาบาล
ความปลอดภัยบรรเทาทุกข์ทรมานข้อมูลและการเรี ยนรู ้
การดูแลตนเองการเสริ มพลังความพึงพอใจ

วันที่ 14 มีนาคม 2555
หัวข้ อ Transforming Nursing Leadership (ดร.ยุวดี เกตสั มพันธ์ )
สรุปประเด็นสํ าคัญ ทําไมต้องเปลี่ยนแปลง
โลกในปั จจุบนั สับสนวุ่นวาย คาดเดาอะไรไม่ได้เลย งานของพยาบาล เป็ นงานที่อนั ตรายที่สุดรองจากงาน
ก่อสร้าง
ปั ญหาผูน้ าํ ปัญหาร่ วม
ปั จจุบนั เราจะประสบปั ญหา เรื่ อง วิกฤติผนู ้ าํ กันอยูใ่ นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ, องค์กร หรื อหน่วยงาน
ต่างๆ เพราะดูเหมือนเราจะหาผูน้ าํ ที่เป็ น “ของแท้” หรื อ ผูน้ าํ ที่ “น่าเชื่อถือ” จริ งๆ นั้นยากมาก การสร้างให้คนใน
องค์กรมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ (Leadership) นับว่ามีความสําคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทําให้องค์กรพร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุ นแรงมากในขณะนี้ (ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์)
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ … คือ
1. การแบกรับความรับผิดชอบในขณะที่ผอู ้ ื่นสรรหาคําแก้ตวั
2. จุดแรงบันดาลใจ วาดภาพให้ผอู ้ ื่นมองเห็นศักยภาพในการทําประโยชน์ ที่ซ่อนอยูใ่ นตัวเขา
3. การมองเห็นโอกาสในขณะที่ผอู ้ ื่นมองเห็นวิกฤต
4. การทําฝันให้เป็ นจริ ง
5. ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยไม่กลัวความล้มเหลว
Nursing Leadership
Critical in delivering high-quality care Ensuring patient safety Facilitating positive staff development.:
Creating a Culture of Change Sustaining a Culture of Safety
Transformational leaders
1. ทําให้เป้ าหมายประสบความสําเร็ จโดย
2. ทําให้ ประสบการณ์ มีความหมาย inspiring exciting…
3. ทําให้พวกเรารู ้สึกว่า หน้าที่และเป้ าหมายของเราคือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของผูค้ น ประชาชน
4. การจัดการอย่างดีในสิ่ งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ใครคือ Transformational leaders
1. พวกเราทุกคนคือกลุ่มคนที่ได้รับการเสริ มพลังให้เป็ นผูน้ าํ ในที่ใดก็ตามที่เราปฏิบตั ิงาน
2. หัวหน้าพยาบาล
3. ผูต้ รวจการ
4. ผูจ้ ดั การทางการพยาบาล
5. หัวหน้าหอ
6. พยาบาล APN
7. Nurse Educator
8. ผูจ้ ดั การคุณภาพ
9. Care Manager
10. Case manager
มาเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ผปู ้ ่ วยและตัวเราดีข้ ึน
1. ทําให้พวกเราเป็ น Transformational Leadership
2. Transforming Care at the Bedside(TCAB)
3. Safe and Reliable Care: Innovative, constantly improving, incorporating new knowledge
4. Vitality and Teamwork: A supportive environment structured to empower nurses to develop
professionally (Nurse Satisfaction)
5. Patient Centered Care: Exemplary Practice of Collaborative Care (Patient Satisfaction)
6. Value Added Care: Eliminate waste, promote continuous flow (Balancing quality and finance)
กล้าท้าทายต่อกระบวนการ(Challenging the process)
1. สร้างแรงดลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม(Inspiring a shared vision)•เพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้ผอู ้ ื่น
(Enabling others to act )
2. เป็ นต้นแบบนําทาง( Modeling the way)
3. กระตุน้ หัวใจ(Encouraging the heart)

สร้างแรงดลใจต่อวิสยั ทัศน์ร่วม
1. ต้องสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
2. ปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. จุดประกายแรงดลใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน
4. ทําให้เกิดความปรารถนาแรงกล้าที่จะไปให้ถึงวิสยั ทัศน์
5. ทําให้เห็นความจําเป็ นที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิภายใต้วตั ถุประสงค์ร่วมกัน
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้ผอู ้ ื่น
1. หาผูส้ นับสนุนและมีส่วนร่ วม (บริ หารอื่น ผูป้ ฏิบตั ิ ผูเ้ กี่ยวข้อง)
2. กระตุน้ ให้กาํ ลังใจเพื่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกัน
3. การสร้างทีมงาน
4. มอบอํานาจความรับผิดชอบการตัดสิ นใจ
เป็ นต้นแบบนําทาง
1. เป็ นแบบอย่างด้านการบริ หาร
2. จะต้องวางตนให้เหมาะสมเป็ นที่เคารพนับถือ และไว้วางใจความ
3. ซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสมีสจั จะ
4. การกระทํากับคําพูดสอดคล้องกันเสมอ
กระตุน้ หัวใจ
1. รู ้วา่ มีอุปสรรค เหนื่อยล้า ท้อถอย
2. ทําทุกอย่างเพื่อบํารุ งขวัญกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. แสดงการยอมรับและชื่นชมเมื่องานมีความก้าวหน้า
4. ต้องแสดงความรู ้สึกโดยส่ งสัญญาณให้ทุกคนทราบ
5. ว่าเชื่อและเห็นคุณค่าของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
6. แสดงความคาดหวังในแง่ดีต่อผูท้ าํ งานและแสดงการชมเชยอย่างจริ งใจ

หัวข้ อ TRANSFORMING LEADERSHIP :to excellence (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน)
สรุปประเด็นสํ าคัญ
ผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิก
ผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งตั้งแต่ผบู ้ ริ การระดับต้น (Front-line manager) ได้แก่ หัวหน้าหอผูป้ ่ วย (Head nurse) รวม
ไปถึงผูท้ ี่ไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งแต่เป็ นผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิกตามบทบาท ซึ่ งได้แก่ หัวหน้าเวร (Charged nurse)
และผูน้ าํ ทีมการปฏิบตั ิการพยาบาล (Team leader)
ผูน้ าํ เชิงปฏิรูป : (Transformational leadership)
หมายถึง ผูน้ าํ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู ้การปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งได้ ผูน้ าํ เชิงปฏิรูปจะทํางานที่ทา้ ทาย
และเป็ นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ขององค์กรที่นาํ ไปสู่ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในสภาพแวดล้อมของการ
ปรับปรุ งพัฒนาอยูเ่ สมอ ดังนั้น ผูน้ าํ เชิงปฏิรูปต้องเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change agent)
1.มีคุณลักษณะและความสามารถพิเศษ (Charisma) ผูน้ าํ จะทําให้ผตู ้ ามเกิดความจงรักภักดีและกระทําในสิ่ งที่
มีเป้ าหมายร่ วมกัน / มีความยึดมัน่ ผูกพัน
2. การดลใจ (Inspiration) ผูน้ าํ ต้องสามารถกระตุน้ สนับสนุ น สื่ อสาร หรื อเป็ นแรงขับให้ผรู ้ ่ วมงานสร้าง
ผลงานที่ดีเกินความคาดหมายต่อองค์กร
3. การกระตุน้ การใช้ทกั ษะทางปั ญญา (Intellectual stimulation) การปลุกเร้าให้ผรู ้ ่ วมงานรับรู ้ถึงปั ญหาและ
หาทางแก้ไข มีโอกาสพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา4. การคํานึงถึงผูอ้ ื่น (Individualized consideration) ผูน้ าํ จะ
ยอมรับนับถือความเป็ นบุคคลของผูต้ าม และแสดงออกโดยการเข้าในในสภาวะของผูต้ าม
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงปฏิรูปของ Burn :
ผูน้ าํ ผูต้ าม แยกแลกเปลี่ยนกับปฏิรูป
TL Bass:
- ผลกระทบด้านบวกต่อ team
-Maslow
TL Warren Bennis ศึกษา 90 คนในสหรัฐอเมริ กา
- self knowledge-self inventionครู ตนเอง
- รับผิดชอบไม่โทษ เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ไตร่ ตรองตั้งคําถามยากๆกับตนเอง
- self exhortation พยายามทุ่มเท

Stephen R. Convey :
เริ่ มต้นเชิงรุ ก
มีจุดหมายในใจ
ทําตามลําดับความสําคัญ
คิดแบบ ชนะ –ชนะ
เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา
ผลึกพลังประสานความต่าง (Synergize)
หมัน่ ลับคมเลื่อย
Senge (2002) :
ความรอบรู ้ในตน
แผนการคิดอ่าน
สร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
การเรี ยนรู ้ของทีม
ความคิดเชิงระบบ
บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิก
AACN (2004) ได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิกในการเป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิการ
พยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานอย่างสร้ างสรรค์ และปฏิบตั ิจนสามารถสร้ างความมัน่ ใจให้ผูใ้ ช้บริ การทราบว่า
ผูป้ ่ วยได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบตั ิ
1. ปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างเป็ นระบบ
2. ผลของการดูแลผูป้ ่ วยในระดับประเทศเป็ นตัวชี้วดั คุณภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาล
3. แนวทางการปฏิบตั ิการพยาบาลควรอยูบ่ นพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
4. การปฏิบตั ิการพยาบาลโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางทั้งในทีมพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ
5. ใช้ขอ้ มูลในการเสริ มสร้างศักยภาพการดูแลตนเองและการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วย
6. การประเมินสุ ขภาพเป็ นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทฤษฎีและองค์ความรู ้ทางการพยาบาล
7. การสนับสนุนคํ้าจุนเป็ นสภาวะที่ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
8. ความยุติธรรมทางสังคมเป็ นแก่นที่สาํ คัญของคุณค่าทางการพยาบาล
9. เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารช่วยเอื้ออํานวยต่อการดูแลผูป้ ่ วย
10. ผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิกต้องพิทกั ษ์เอกสิ ทธิ์วิชาชีพการพยาบาล

บทบาทผูน้ าํ การพยาบาลทางคลินิกทัว่ ไป
1. ผูป้ ฏิบตั ิการในคลินิก (Clinician)
2. ผูจ้ ดั การด้านผลลัพธ์ของการพยาบาล (Outcomes manager)
3. ผูป้ กป้ องสิ ทธิของผูป้ ่ วย (Client advocate)
4. นักการศึกษา (Educator)
5. ผูจ้ ดั การข้อมูลข่าวสาร (Information manager)
6. ผูว้ ิเคราะห์ระบบและคาดคะเนความเสี่ ยง (Systems analyst risk anticipator)
7. ผูบ้ ริ หารทีม (Team manager)
8. เป็ นสมาชิกของวิชาชีพ (Member of a profession)
หัวข้ อนิเทศสู่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล (ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์ )
สรุปประเด็นสํ าคัญ นิเทศสู่ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
ความคาดหวังของสภาฯ
มาตรฐาน หมวด 1 มาตรฐานที่ 2
ข้อกําหนดที่ 2.4 การควบคุมกํากับ และการประเมินผลงานของบุคลากรมีประสิ ทธิภาพ
หมายถึง องค์กรพยาบาลมีระบบการนิ เทศ ระบบการควบคุม กํากับและระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเพื่อเป็ นกลไกและสนับสนุ นให้บุคลากรมีความรู ้ และทักษะ ส่ งผลให้เกิ ดการสร้างผลงานที่ดีและนําไป
กําหนดเป็ น KPI รายบุคคล
2.4.1 ระบบนิเทศ หมายถึง ระบบการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา เสริ มพลังหรื อการสอนงานที่มุ่งเน้นด้านบริ หาร
จัดการและด้านการดูแลผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ โดยผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญกว่า
2.4.2 ระบบการควบคุม กํากับ หมายถึง การติดตามและกํากับให้มีการการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรฐานและ
แนวปฏิบตั ิการพยาบาล โดยควบคุม กํากับในผูท้ ี่ฝึกปฏิบตั ิงานหรื อระดับรองลงมา
2.4.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยวิธีที่กาํ หนดไว้
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระดับผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิเป็ นรายบุคคล โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่
กํา หนดใน
KPIของแต่ ผูป้ ่ วย/ผูร้ ั บ บริ ก ารละบุ ค คล ซึ่ ง สามารถนํา ข้อมู ล จากการประเมิ น ไปพัฒ นาความรู ้
ความสามารถ ทักษะ การบริ หารค่าตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจ
2.4.4 มีการนําผลการนิ เทศ การควบคุม กํากับและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบนิ เทศ
ระบบการควบคุม กํากับและระบบการประเมินผลงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ความคาดหวังของสภาฯต่อการนิเทศ
1. ช่วยให้รพบรรลุวิสยั ทัศน์
2. ผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การพยาบาลที่มีคุณภาพ
3. ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีศกั ยภาพสูงขี้น

ประสบการณ์จากการเยีย่ มสํารวจ
1. พบการนิเทศทางการบริ หาร
2. พบการนิเทศเชิงคลินิกน้อยมาก (ข้อมูลจากการReview chart เมื่อลงเยีย่ มสํารวจ)
3. ไม่พบ/พบน้อย ข้อมูลที่รวบรวมจากการนิเทศ
4. ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการนิเทศ
5. ไม่พบการนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/แก้ปัญหาทางการบริ หารและบริ การพยาบาล
6. พบน้องๆที่น่ารักให้ความร่ วมมือในทุกเรื่ องที่กาํ หนดลงมา
7. พบการปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆโดยไม่ทราบเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ในบางเรื่ อง
8. พบผูน้ ิเทศมีภาระงานมากไม่มีเวลานิเทศ
หลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นเลิศ
คําถาม,นิเทศอะไร,นิเทศทําไม,นิเทศแล้วจะได้อะไร,ใครทําหน้าที่นิเทศ,นิเทศใคร,นิเทศเมื่อไร ฯลฯ
ทีมบริ หารกําหนดทิศทางให้ชดั เจน
1. ความเป็ นเลิศของ รพ
2. ความเป็ นเลิศทางการพยาบาลที่สอดคล้อง สนับสนุนความสําเร็ จความเป็ นเลิศของ รพ
3. ความเป็ นเลิศของกลุ่มการพยาบาล
4. รพ , PCT กําหนดความเป็ นเลิศในกลุ่มโรคอะไร
5. ทีมบริ หารการพยาบาลนํามากําหนดเป้ าหมายความเป็ นเลิศทางการพยาบาลในกลุ่มโรคนั้น
6. กําหนดตัวชี้วดั ความเป็ นเลิศ รายโรค ในทุกหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มโรคนั้นๆ
ใช้การนิเทศเชิงคลินิก
เป้ าหมาย เพื่อ
1.ผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การพยาบาลตรงตามปั ญหาความต้องการครอบคลุมองค์รวม/ครอบคลุม 4 มิติ
เฉพาะราย ตั้งแต่แรกรับจนถึงการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บา้ น บรรลุผลลัพธ์ที่กาํ หนด และตัวชี้วดั เป็ นเลิศ
2. พยาบาล มีความเก่งทั้งความรู ้ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะ บรรลุตวั ชี้วดั ที่กาํ หนด
การนิ เทศ คือ การให้คาํ ปรี กษา การสอน แนะนํา เสริ มพลัง หรื อการสอนงานที่มุงเน้น ด้านบริ หารจัดการ ด้านการ
ดูแลผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ

การนํามาใช้จริ งในงานประจําในชีวิตจริ ง
1.นิเทศทุกวัน ทุกเวร ในทุกหน่วยงานที่ดูแลผูป้ ่ วยในผูป้ ่ วยทุกคน
2. นิเทศเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ ความเก่ง ด้วยคําถามง่ายๆ
ทําไม …………..เพื่อให้นาํ ทฤษฏีมาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยได้ถา้ ตอบไม่ได้ สอน แนะนํา
3.ไม่สร้างความเครี ยดให้กบั ทีม
ความเป็ นเลิศ
1. การปฏิบตั ิการพยาบาลได้มาตรฐานครบถ้วนในผูป้ ่ วยรายคน
2. เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดการพัฒนาทีมพยาบาลเก่ง
3. ผูป้ ่ วยปลอดภัย บรรลุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
4. การบรรลุตวั ชี้วดั ตามที่กาํ หนดมีตวั ใดบ้างที่ไม่บรรลุ เกิดในหน่วยงานใดบ้าง
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่ตวั ชี้วดั ไม่บรรลุในการดูแลผูป้ ่ วยรายโรค
6. นํามาพัฒนา และวางแผนประเมินซํ้าเป็ นระยะ
หัวข้ อการนิเทศสู่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล (หรรษา เทียนทอง)
สรุปประเด็นสํ าคัญ
ค่านิยมองค์กร “คนสวนดอก”
ค = คุณภาพเด่น
น = เน้นนวัตกรรม
ส = สร้างสรรค์สามัคคี
ว = วจีจบั ใจ
น = นํ้าใจมากล้น
ด = ดํารงตนเป็ นตัวอย่าง
อ = องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ก = กตัญญูคู่คุณธรรม
วิสยั ทัศน์ฝ่ายการพยาบาล : เป็ นองค์กรชั้นนําให้บริ การพยาบาลมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
แผนยุทธศาสตร์ ฝ่ ายการพยาบาล : พวกเราจะพาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
ปั ญหาที่ทา้ ทายขณะนี้
1. อัตรากําลัง(workforce shortage)
2. ภาระงานหนัก ผูป้ ่ วยล้นเตียง(workload)

3. ระบบยา(drug administration)
4. ระบบการบันทึกทางการพยาบาล
5. ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม
6. การสร้างวัฒนธรรมผูป้ ่ วยปลอดภัย
การวางแผนเพื่อปรับปรุ งเชิงระบบ
การบูรณาการผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยให้เข้ากับการพัฒนาคุณภาพ
1. การปฐมนิเทศ : การให้ความรู ้และฝึ กทักษะสําคัญที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ อ.บ.
2. ระบบการนิเทศ : การมีระบบนิเทศที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่สาํ คัญ และการสร้างระบบให้บุคลากรทํางาน
ด้วยความมัน่ ใจ
3. ประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิงาน : กําหนดเป็ น KPI
4. การประเมินและติดตามผลลัพธ์และแก้ไขปรับปรุ ง
แนวคิดหลักในการนิเทศ
Supervision
1. Management : การจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้านการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
2. Supportive : การจัดการหรื อบรรเทา ความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
3. Education : การพัฒนาหรื อธํารงรักษาความรู ้และทักษะต่างๆ ของบุคลากร
เครื่ องมือที่ใช้ในการนิเทศ
1. นโยบายการบริ หารบุคคล
2. การติดต่อสื่ อสาร
3. วิธีการแก้ปัญหา
4. การตรวจเยีย่ ม
5. อุปกรณ์ เครื่ องอํานวยความสะดวกต่างๆ
6. การจัดอบรมและการปฐมนิเทศ
วิเคราะห์สถานการณ์
1. เป้ าหมายในอดีตเทียบกับปั จจุบนั ซึ่งมุ่งสู่ คุณภาพระดับสากลและความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
2. ระบบนิเทศปั จจุบนั ครอบคลุม เพียงพอหรื อไม่
3. รู ปแบบการนิเทศแบบเดิมต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
4. เครื่ องมือในการนิเทศเหมาะสมหรื อไม่

แนวคิด
พัฒนาระบบนิ เทศทางการพยาบาลสําหรับฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ (Suandok’s
Nursing Supervision Model) การนิเทศเพื่อความเป็ นเลิศทางการพยาบาล Supervision for Excellence in Nursingเริ่ ม
ดําเนินการปี 2553
วัตถุประสงค์ของการนิเทศเพื่อความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพสู งและปลอดภัย
2. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
3. เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร “นําองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล”
แนวคิดหลักในการนิเทศเพื่อความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
Excellence in Nursing : ด้านการบริ หารระบบบริ การให้ครบวงจร, ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยี, ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร, ด้านการทําวิจยั และพัฒนางาน
Supervision : Management, Supportive, Education
Nursing Quality Improvement : มาตรฐานกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยการนําเครื่ องมือคุณภาพชนิดต่างๆเข้ามา
ใช้เช่น C3THER, Trigger tools, 12 ทบทวน Clinical tracer, Proxy disease ฯลฯ
ระดับการนิเทศ Management Supervision
1. ระดับฝ่ ายการพยาบาล
2. ระดับงานการพยาบาล
3. ระดับหอผูป้ ่ วย

บทบาทการนิเทศสู่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
Management Supervision
Clinical Supervision
Purpose
มัน่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
Outcome
การปฏิบตั ิตามรู ปแบบ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ มีการเสริ มสร้างความชํานาญงานทั้งความรู ้ ทักษะ
ที่กาํ หนดไว้
และทัศนคติที่จาํ เป็ น ซึ่ งทําให้ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
Time frame
ระยะสั้นและระยะยาว
ระยะสั้นและระยะยาว
Agenda
ขึ้นกับความต้องการขององค์กร
ขึ้ นกั บ ภารกิ จ ขององค์ ก รและการออกแบบ
รู ปแบบการนิเทศ
Basics process ทําให้นโยบายที่กาํ หนดไว้มีความชัดเจนและมีการ ทําการประเมินศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถ
นํานโยบาย/แนวทางไปปฏิบตั ิในทุกหน่วยงาน
เรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์และทักษะที่จาํ เป็ นได้
ความแตกต่างในบทบาทหน้าที่ (Clinical Management) หัวหน้า, ฝ่ าย และรอง
หัวหน้างานฯ :
1. เน้น Policy manager
2. อํานวยการ & กํากับดูแลผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วย&ระบบสําคัญทั้งหมดของงานฯ
3. ปรับปรุ ง&พัฒนาผลลัพธ์
4. ตัวชี้วดั ทางคลินิกดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ผูต้ รวจการ
1. เน้น Clinical management
2. อํานวยการ ส่ งเสริ ม พัฒนาทางคลินิกทั้งกระบวนการ & ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วย และระบบสําคัญในกลุ่ม
หอผูป้ ่ วยที่รับผิดชอบ• ปรับปรุ ง&พัฒนากระบวนการดูแล
3. ตัวชี้วดั ทางคลินิกดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย, APN, พยาบาลชํานาญการ,พยาบาล
1. เน้น Clinical care ตาม Care process
2. ดําเนินการดูแลผูป้ ่ วยตาม Care process• HN นิเทศ& กํากับ• ปรับปรุ ง&พัฒนาผลลัพธ์•ตัวชี้วดั ทางคลินิกดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ อนิเทศ..สู่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาลมุมมอง& ประสบการณ์ (วรรณระวี อัคนิจ โรงพยาบาลสระบุรี)
สรุปประเด็นสํ าคัญ การจัดสรรเวลา-การนิเทศ
ดําเนินการให้ได้ตามแผนนิเทศ ที่มุ่งหวัง..ตั้งใจ Set Priority (ไม่มีเวลา = ไม่ให้ความสําคัญ)
มุมมอง-ประเด็นพัฒนา
1. การนิเทศ….ให้ได้ผล คนพัฒนา
ทักษะการนิเทศ…ตัดสิ นใจ สื่ อสาร เจรจาต่อรองฯ
ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยน (Dynamic Supervision)
ไม่ติดรู ปแบบ.. คง standard แนวคิด หลักการ
ใช้แนวคิด/ทฤษฏี เครื่ องมือคุณภาพต่างๆ
บูรณาการ....สร้างคุณค่า
2. การนิเทศ….ให้เกิดประโยชน์ แต่ละระดับ
ประโยชน์จากข้อมูลการนิเทศ (รายกรณี -ภาพรวม)
Feeling base Fact base
ขับเคลื่อนระดับหน่วย…สะท้อนถึงระดับทีม-องค์กร
นิเทศ…ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3. การนิเทศ….ให้เกิดประโยชน์ แต่ละระดับ
KM, R2R ,วิจยั
ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์จริ ง
Exit, Retirement interview
ออกแบบ-ปรับระบบ เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย-ผูป้ ฏิบตั ิงาน & บรรลุตามนโยบาย-ทิศทาองค์กร
นิเทศ…ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. ประเด็นพิจารณาตามบริ บท
ลดจุดอ่อน….เสริ มจุดแข็ง (รู ้เขา-รู ้เรา)
สร้างแรงจูงใจ…สู่ การเรี ยนรู ้ (Empower)
ทัศนคติเชิงบวก..รุ่ นสู่ รุ่น (Learning Mode)
ลดช่องว่าง….ให้ทนั ต่อช่วงว่าง (ประสบการณ์)

หัวข้ อบันทึกทางการพยาบาล Audit อย่ างไรให้ เกิดผล (ประไพ วัฒนไกร)
สรุปประเด็นสํ าคัญ สปสช. กับงาน Audit เวชระเบียน
พัฒนาระบบและดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายชดเชยและคุณภาพบริ การให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทั้ง 4 ด้าน ของการทํา Medical audit
1. Coding audit
2. Financial audit
3. Clinical audit
4. Medical record audit
เกณฑ์: ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ผูป้ ่ วยใน
1. Discharge summary: Diagnosis, Operation
2. Discharge summary: Others
3. Informed consent
4. History
5. Physical examination
6. Progress note
7. Consultation record
8. Anesthetic record
9. Operative note
10. Labourrecord
11. Rehabilitation record
12. Nurses’ note
เกณฑ์: ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ผูป้ ่ วยนอก
1. Patient’s profile หน้าแรกของเวชระเบียน
2. History ประวัติการเจ็บป่ วย
3. Physical exam. การตรวจร่ างกาย
4. Treatment/ Investigation การรักษา/การตรวจเพื่อวินิจฉัย
5. Follow up การตรวจติดตาม
6. Operative note บันทึกการผ่าตัด
7. Informed consent การบันทึกการยินยอมให้การรักษา

Pitfall. ในมุมมองของ สปสช
เกณฑ์การประเมิน
- เป็ นการประเมินปลายทาง ว่า มี หรื อ ไม่มี การบันทึกในการทํากิจกรรมนั้นๆหรื อไม่ (Audit mode)
- ส่ วนที่มองไม่ชดั เจนคือการสะท้อนกระบวนการที่เกิดขึ้น (process) ระหว่างทาง ที่นาํ ไปสู่ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึงอาจเป็ นสาเหตุที่มีเสี ยงสะท้อนจากรพ.ว่า มีส่วนทําให้เกิดปัญหาการบันทึกของพยาบาลไม่มีคุณภาพ
- การใช้ขอ้ มูลผลจากการตรวจประเมิน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก ครู ก. สู่ผปู ้ ฏิบตั ิ
- ความเข้าใจในเกณฑ์
- การถ่ายทอดอย่างนุ่มนวล
นโยบายและวิธีการนําไปใช้
บทเรี ยน/ ข้อคิดที่ได้
เป้ าหมาย..อาจไม่สาํ คัญเท่าสิ่ งที่เกิดขึ้น ในระหว่างทางที่เราก้าวเดิน..เพราะนัน่ คือ..การเรี ยนรู ้..
จุดหมายปลายทางเดียวกัน..อาจใช้เส้นทางเดินที่แตกต่าง..แต่อาจมีบางอย่าง..ที่สอดประสานกันได้..เราจะไป
ถึงเป้ าหมายปลายทาง..อย่างไม่อ่อนล้า และ..มีเพื่อนร่ วมทาง
หัวข้ อบันทึกทางการพยาบาล Audit อย่ างไรให้ เกิดผล (ผุสดี คุณาพันธ์ )
สรุปประเด็นสํ าคัญ
การบันทึกเวชระเบียน : มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (HA), สปสช.,สภาวิชาชีพ แพทยสภา/สภาการพยาบาล,
หลักฐานทางกฎหมาย
เวชระเบียนผูป้ ่ วย (Patient Medical Record) ผูป้ ่ วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่ งมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการสื่ อสาร
การดูแลต่อเนื่อง การเรี ยนรู ้ การวิจยั การประเมินผล และการใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
1. บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับ
- การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- มีขอ้ มูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
- ทราบความเป็ นไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
- เอื้อต่อความต่อเนื่องในการดูแล
- ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง
- การใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย

- การประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
2. ทบทวนเวชระเบียนเป็ นระยะ
- ประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาที่กาํ หนด
ความคาดหวังต่อการบันทึกทางการพยาบาล
1. บันทึกทางการพยาบาลสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล ได้ครบถ้วน ต่อเนื่อง
2. เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
3. เป็ นประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์/วิจยั
4. การรายงานด้านสถิติ
5. สื่ อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
Audit อะไรในบันทึกทางการพยาบาล
1. ความครอบคลุม/สะท้อนการใช้กระบวนการพยาบาล
2. ความถูกต้องของการบันทึก
3. การปฏิบตั ิการพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลรักษา
4. ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย
5. ความต่อเนื่อง
6. ลายมือ
เกณฑ์การ Audit มาจากไหน
การบันทึกเวชระเบียน : มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (HA), สปสช.,สภาวิชาชี พ แพทยสภา/สภาการ
พยาบาล,หลักฐานทางกฎหมาย
ตรวจคุณภาพการบันทึกอะไรบ้าง
1. การประเมินและระบุปัญหาผูป้ ่ วย
2. กิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย
3. การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉินและรายงานได้ทนั เวลา
4. ผูป้ ่ วยได้รับคําแนะนําและสร้างเสริ มทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การประเมินผลระหว่างการดูแล
6. การสรุ ปผลการพยาบาลก่อนจําหน่าย

ระบบการตรวจสอบคุณภาพการบันทึก : แต่ละเวร, แต่ละเดือน, คณะกรรมการบันทึก ทุก 6 เดือน (Re-Audit)
Audit แล้วได้อะไร
การประเมินแรกรับและต่อเนื่อง : ไม่ครอบคลุม,ไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับสหสาขาวิชาชีพ
วินิจฉัยปัญหาผูป้ ่ วย
การระบุปัญหา/วินิจฉัยปั ญหาของพยาบาลไม่ชดั เจน ส่ วนใหญ่มกั ระบุปัญหาในเชิงทฤษฎี และเป็ นปั ญหาที่
คาดว่าจะเกิ ดซึ่ งไม่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วย เนื่ องจากพบว่าส่ วนใหญ่ไม่ได้นาํ ข้อมูลที่รวบรวม หรื อ
ประเมินไว้มาใช้ประโยชน์ในการประกอบการระบุปัญหา
วางแผนการพยาบาล
1. ไม่พบการวางแผนการพยาบาล
2. มีบา้ งเป็ นบางส่ วน
3. ไม่ทราบข้อมูลว่าจะต้องให้การแก้ไขปัญหานี้หมดไปเมื่อไร
4. เกณฑ์ในการประเมินผลไม่มี/ไม่ชดั เจนบ้าง
การปฏิบตั ิการพยาบาล
1. ไม่สอดคล้องกับปัญหา
2. ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการดูแล
3. เขียนไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะการให้ยา การเฝ้ าระวังอาการ
การประเมินผล
1. ไม่ครบถ้วน
2. ไม่ประเมินตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
สาเหตุ
1. เกิดจากบุคลากรแพทย์ พยาบาล และผูเ้ กี่ยวข้องขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเกณฑ์ในการบันทึกที่ถูกต้อง
และไม่เป็ นแนวทางเดียวกัน
2. แบบฟอร์มการบันทึกไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์
3. ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
การบันทึก : รักสามเศร้า
ภาระงาน : การตรวจสอบ : ระบบบันทึก
ความสมดุลที่ยาก ช่องว่างระหว่างภาระงานกับระบบการบันทึกและการตรวจสอบ

ข้อเตือนใจ
ถ้าไม่บนั ทึก = ไม่ได้ทาํ = ไม่ได้เงิน = ไม่ได้คน = ไม่ได้ของ
ลักษณะคนในองค์กร
1. ความไม่เป็ น คือ คิดไม่เป็ น, ทําไม่เป็ น, เขียนไม่เป็ น
2. ความไม่ ประสงค์ จะ คิด ทํา เขียน
3. ความไม่มี คือ คน, เวลา, อุปกรณ์
ประเด็นการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล
1. มีมาตรฐานการจัดระบบการบันทึกในโรงพยาบาลอย่างไร
2. มีการจัดรู ปแบบการบันทึกอย่างไร แต่ละแผนก?
3. มีการพัฒนาบุคลากรสู่การบันทึกคุณภาพได้อย่างไร
4. มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกอย่างไร
5 มีการพัฒนาคุณภาพการบันทึกต่อเนื่องอย่างไร
6. บันทึกอย่างไรจึงจะปลอดภัย
การจัดระบบการบันทึก
1. บันทึกผูป้ ่ วยประเภท MI เฉพาะเวรเช้า และเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง
2. ประเภทCI/SI บันทึกทุกวันทุกเวร
3. บันทึกให้ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
4. OPD/ER บันทึกทุกครั้งที่มารับบริ การ
การจัดรู ปแบบการบันทึกอย่างไร แต่ละแผนก
1. รู ปแบบการบันทึกเป็ นบรรยายแบบมีโครงสร้างหลากหลาย เช่น
2. SOAPIE (subjective, assessment, plan, intervention, evaluation)
3. charting by exception or problem-oriented record systems
4. Narrative
5. DAR (data, action, response, from the Focus charting system)
6. SOAP /AIE/ PIE
7. Care Map
การพัฒนาคุณภาพการบันทึกต่อเนื่อง
1. นิเทศทางการพยาบาล
2. KM
3. Buddy

4. Audit
5. Re-Audit
การที่พยาบาลส่ วนใหญ่ไม่ใช้กระบวนการพยาบาล
สาเหตุสาํ คัญ
1. ไม่ได้ใช้ ไม่ได้พฒั นา ลืมและเลิก
2. ขาดพยาบาลอาวุโสที่เป็ นพี่เลี้ยงให้ได้ ไม่มีใครช่วยใครได้
3. บันทึกมาก เขียนไม่ทนั ไม่บนั ทึก งานมากคิดไม่ทนั ทําไม่ทนั
4. ไม่คิด ทําเท่าที่ทาํ ได้
บันทึกได้ดี ต้อง
1. ช่างสังเกต
2. มีความสามารถในการประเมิน
3. รู ้หลักการบันทึก
4. เห็นคุณค่าของการบันทึก
5. ทบทวนบ่อยๆ
6. นโยบาย
7. มีความรู ้เรื่ องโรค
การพัฒนาบุคลากรสู่การบันทึกคุณภาพ
1. พี่เลี้ยง/Coaching
2. สอนหน้างาน โดยหัวหน้างาน
3. สอน/จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการใช้กระบวนการพยาบาล/การบันทึกทางการพยาบาล
4. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบ
5. กําหนดเป็ น Competency
Audit อย่างไรให้ได้ผล
1. เกณฑ์
2. Audit อย่างไรให้ได้ผล
3. Auditor
4. คนบันทึก
5. Auditor
6. นโยบายบันทึก

CQI
1. ปรับแบบฟอร์มการบันทึก (ประเมินต่อเนื่องในIPD/ Nurse, Note)
2. OPD
- กําหนดนโยบายการบันทึก
- รู ปแบบการบันทึกเป็ นFocus charting ในกลุ่มเป้ าหมาย
- ปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม 2555
หัวข้ อ Inovetive Coaching For Nurse (รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ กนกพร แจ่ มสมบูรณ์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน)
สรุปประเด็นสํ าคัญ การนิเทศการพยาบาล
คศ. 1863 Nightingale สิ่ งแวดล้อมในทีม คศ. 1925 Clinical Supervision ประชุมครั้งแรก Institute
of New York State League of Nurse Education RN 367 คนจาก 61 โรงพยาบาล “Supervision at a time ready tor
changes in nursing practice” (Yegdich, 1999 : 1196) คศ. 1990s พัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อการนิเทศอย่างแพร่ หลาย
ความจําเป็ นในการนิเทศทางการพยาบาล
คุณภาพ คน งาน
วัตถุประสงค์การนิเทศ
- To support the development of supervisee’s job identity, competence, skills and ethics สนับสนุนให้เกิด
เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะในอาชีพ พัฒนาสมรรถนะในงาน เพิ่มทักษะ และ ส่ งเสริ มให้เกิดจริ ยธรรม
(Elisabeth I Severinsson,2001)
องค์ประกอบการนิเทศ
1 นโยบาย แนวคิด ปรัชญา และ เป้ าหมาย ของการนิเทศ
2 คุณสมบัติผนู ้ ิเทศ
3 การบริ หารแผน/กระบวนการนิเทศ/เครื่ องมือในการนิเทศ
4 การประเมินผลลัพธ์การนิเทศ
What is Clinical Supervision?
Bernard and Goodyear (1998)
“An intervention that is provided by a senior member of a profession to a junior or junior membersof that
same profession. The relationship is evaluative, extends over time, and has the simultaneous purposes of enhancing
the professional functioning of the junior member's), monitoring the quality of the professional services offered to
the clientshe, she or they sees) and serving as a gatekeeper for those who are entering the profession.”
Clinical supervision is a process of professional support and learningin which nurses are assisted in
developing their practice through regular discussion time with experienced and knowledgeable colleagues (Fowler
1996).

THE EIGHT MISCONCEPTION
1. An informal and ad hoc arrangement or interaction
การนิเทศทางคลินิกเป็ นการจัดการหรื อดําเนินงานแบบไม่เป็ นทางการ หรื อเฉพาะกิจ
2. A dumping ground or whinge session การนิเทศทางคลินิกเป็ นทางที่จะสามารถนําเรื่ องต่างๆมาแก้ไข
ปั ญหา เช่ น ปั ญหาและความยุ่งยากในการทํางาน ควรนํามาอภิ ปรายได้ต่อเมื่อเรื่ องนั้นมีผลต่อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. Therapy for supervisee or supervisor
4. Counseling or an opportunity to practice as a counselor เป็ นการรักษาและเยียวยาผูน้ ิเทศและผูถ้ ูกนิ เทศ
ต้อง focus on work context not personal one
5. An opportunity to discipline, identify and eject “bad” or “unsuitable” nurses เป็ นโอกาสที่ได้ลงโทษ
หรื อ ชี้ให้เห็นว่าพยาบาลคนนี้ไม่ดีหรื อไม่เหมาะสม
6. An imposed non-negotiable “supervisory” arrangement controlled and delivered by manager เป็ นการ
นิเทศที่ไม่สามารถต่อรองได้ เป็ นการควบคุมและกํากับโดยหัวหน้าหน่วยงาน
7. An opportunity for senior nurses to be intimate with junior colleagues เป็ นโอกาสที่พยาบาลอาวุโสได้
สนิทสนมและคุน้ เคยกับพยาบาลรุ่ นน้อง
8. The supervisor having total accountability and responsibility for the supervisee’s work ผูน้ ิเทศต้อง
รับผิดชอบต่อการทํางานหรื อผลการทํางานของผูถ้ ูกนิเทศ
แบบเดิมๆๆ
1. มุ่งความสําเร็ จที่งาน ตรวจตราจับผิด ให้คะแนน
2. เน้นการควบคุม กล่าวโทษ ไม่ช่วยเหลือ
3. เน้นการตรวจตราการปฏิบตั ิงาน
4. เน้นตรวจตราการแต่งกาย
5. เน้นความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การนิเทศสมัยใหม่
1. ให้ความสําคัญต่อบุคคล เชื่อมัน่ ไว้วางใจ
2. เชื่อในการทํางานแบบประชาธิปไตย
3. ภาวะผูน้ าํ จึงต้องเป็ นลักษณะจูงใจ ให้ความ ร่ วมมือ เต็มใจการได้รับการยอมรับ
4. โดยให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ฟังอย่างลึก

5. มุ่งความสัมพันธ์การจูงใจ และการมีส่วนร่ วม
6. เน้นความต้องการ ความแตกต่างของบุคคล
7. การจัดระบบงาน การชี้นาํ อํานวยการ ติดตามงาน
8. เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูล
Clinical supervision (Proctor, 1986
The functions are threefold;
1. first is the formative function, an educative activity which was the original basis for
2. second is the normative function in the sense that clinical supervision enables the development of
consistency of approach to patient care (ie follows ‘norms’ or standards of practice),
3. third is a restorative function, which promotes validation and support for colleagues through peer
feedback
การนิเทศ
แนวใหม่ : เพื่อผลงานและความสุ ขในงาน
หลักการ สร้างความรักมิใช่ความกลัว หัวใจความเป็ นมนุษย์
ความเชื่อ ผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกัน ตัดสิ นใจตามหลักปฏิบตั ิ ที่อิสระ / ตกลงร่ วมกัน มีวินยั / มุ่งมัน่
แรงบันดาลใจ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ยืดหยุน่ ก่อให้เกิดนักเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา
แนวคิดหลักในการนิเทศ
Administration &{Hand}
Supervision
Quality Assurance การจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้านการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
Support & Assistance with coping {Heart} การจัดการหรื อบรรเทาความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
Education & Professional Development {Head} การพัฒนาหรื อธํารงรักษาความรู ้และทักษะต่างๆ ของ
บุคลากร

บทบาทของผูน้ ิเทศ การดําเนินการ
1. ช่วยเหลือชี้นาํ กําหนดโครงสร้างการนิเทศที่เหมาะสม
2.

ให้คาํ ปรึ กษา สร้ างกระบวนการเรี ย นรู ้ ประเมิ นผลอย่างเที่ ยงตรงและใช้มาตรการร่ ว มกัน ปรั บ

กระบวนการเรี ยนรู ้ตามผูร้ ับการนิเทศ
3. เป็ นพี่เลี้ยง ให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับที่ชดั เจน สร้างสรรค์เชิงบวก ตรงไปตรงมา
4. ที่ปรึ กษา / ครู ใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา (อาจใช้แนวคิดของ Stir) ที่เหมาะสม เป็ นครู ที่ดีงาม
5.ผูป้ ระเมินผล ประเมินการปฏิบตั ิ (Interventions) อย่างครอบคลุม
6. เป็ นตัวอย่างที่ดี ทุกบทบาทที่ผนู ้ ิเทศปฏิบตั ิ ต้องแสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง ดีงาม
การนิเทศแบบมีส่วนร่ วม
Proctor กระบวนการนิเทศ
Normative การประเมินและคุณภาพ
1. สร้างความต้องการให้ผเู ้ รี ยน ต้องการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกําหนดเป้ าหมาย
3. ผูเ้ รี ยนร่ วมรับผิดชอบการทําแผนและการจัดการเรี ยนรู ้และผลลัพธ์ของกระบวนการเรี ยนรู ้
Formation การวิเคราะห์งาน การเลือกตัดสิ นใจ การสะท้อนข้อมูลการปฏิบตั ิ
4. กระบวนการเรี ยนรู ้เริ่ มจากการวิเคราะห์และประสบการณตรงของผูเ้ รี ยน
5. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินของผลการเรี ยนรู ้ร่วมกันตลอดกระบวนการ
6. ปรับกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดความก้าวหน้า
Restorative การสนับสนุนช่วยเหลือ
7. จัดสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม
8. สร้างบรรยากาศความเชื่อมัน่ ศรัทธา ยอมรับ ให้เกียรติ เต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูล อิสระที่จะแสดงออก และยอมรับ
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
สรุ ปแนวปฏิบตั ิในการนิเทศ เพื่อคุณภาพการพยาบาลแนวใหม่ (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน)
เมื่อกําหนดนโยบายและแผนงานระดับฝ่ ายแล้ว ควรดําเนินการดังนี้
1. ประเมินความต้องการของประเด็นการนิเทศจากการติดตาม
ระบบการบริ การตามประเด็นโดยร่ วมกันกําหนดระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ ับการนิเทศ
- ประเด็นสําคัญของการดูแล (Aspect of Care ของหน่วยงาน)
- ผลลัพธ์จากกระบวนการประกันคุณภาพ (Unit Boned QA)

- ปัญหาความเสี่ ยงของหน่วยงาน
- ผลของ KPI และ Competency จากรายบุคคลตามผลของ IDP (Individual development plan)
2.กําหนดเป้ าหมาย (ผลลัพธ์) ของการนิเทศในภาพรวม
3. จัดทําแผนการเรี ยนรู ้โดย
- วิเคราะห์งานตามภาระรับผิดชอบของผูร้ ับการนิเทศ
- เลือกประเด็นการนิ เทศตามความต้องการเฉพาะราย บุคคล ตามประสบการณ์ตรงของผูร้ ับการนิ เทศและ
ผูน้ ิเทศ
- กําหนดวิธีการ ระยะเวลา กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ
- กําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังรายข้อ
4. ดําเนินการนิเทศ
- สร้างบรรยากาศทางกายภาพให้เหมาะสม
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยแสดงความเชื่อมัน่ ให้เกียรติ เห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูล อิสระที่จะแสดงออก
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. เลือกใช้เครื่ องมือและเทคนิคการนิเทศตามลักษณะเรื่ องที่จะนิเทศ เช่น
- การตามรอย
- การ Trigger
- การสอบถาม
- การร่ วมปฏิบตั ิ
- การสังเกต
- การเสนอรายงาน
- การประชุม
- แสดงให้ดู หรื ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. ประเมินผลการนิเทศ
- การสอบกลับและทบทวนผลลัพธ์ของการนิ เทศ และปรับปรุ งกระบวนการนิ เทศ ร่ วมกันระหว่างผูน้ ิ เทศ
และผูร้ ับการนิเทศ
7. กําหนดแผนการนิเทศต่อเนื่อง
- สรุ ปรายงานผลการนิเทศเชื่อมโยมกับกระบวนการประเมินผลงาน และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
1. ประเมินระบบการนิเทศเดิม SWOT / Force field Analysis
2. กําหนดนโยบาย / พันธกิจ / เป้ าหมาย เทคนิค 3 P
3. กําหนดหน้าที่และขอบเขตรับผิดชอบ

กําหนดกระบวนการในภาพรวมของทีม
งานรวบรวมข้อมูล
ก) KPI หน่วยงาน
ข) การร่ วมมือทีมนํา
ค) สมรรถนะพยาบาลแกนนํา พยาบาลทีมงาน
ง) การสร้างเครื อข่ายชุมชน
กระบวนการนิเทศ (Process) หน่วยงาน
1. ประเมินความต้องการการนิเทศรายบุคคล
2. จัดทําแผนการนิเทศรายบุคคล
3. ผูน้ ิเทศ + ผูร้ ับการนิเทศ
- กําหนดเรื่ อง / ประเด็น
- วิธีการ
- วันเวลา

วันที่ 16 มีนาคม 2555
หัวข้ อ Focus Charting & Patient Centered Nursing Practice (จุฬาพร ประสั งสิ ต)
สรุ ปประเด็นสํ าคัญ
Focus List: Colorectal Cancer
Focus

Goal

Category

Post op Pain /Risk of pain score<3
current
side effect of Morphine sedation score <2
concern
อัตราการหายใจ > 10 ครั้งต่อนาที
ไม่มีผลข้างเคียงจากการให้ยาแก้ปวด เช่น คลื่นไส้ อาจียน คัน
ตามตัว

patient

Focus List: Colorectal Cancer
OPD
Focus

Goal

Category

Pre-operative counseling ผูป้ ่ วย/ญาติ ยอมรั บ และให้ค วามร่ ว มมื อ ในการผ่า ตัด เข้าใจ Special patient need
เรื่ องการปฏิบตั ิตนหลังการผ่าตัด
IPD
Focus

Goal

Category

Bowel Preparation

patient’s treatment

Risk of Stoma necrosis

1. ลําไส้สะอาดไม่มีอุจจาระตกค้างลดการติดเชื้อหลังผ่าตัด
ผูป้ ่ วยเข้าใจ ให้ความร่ วมมือในการเตรี ยมลําไส้
1. ลําไส้เปิ ดทางหน้าท้องอยูใ่ นตําแหน่งเหมาะสม สามารถติด
ถุงรองรับอุจจาระได้
1. อุบตั ิการณ์การเกิดLung atelectasis เท่ากับ 0
2. ไม่มีอาการท้องอืด แน่นท้องหลังการผ่าตัด
สามารถ detectภาวะStoma necrosis ได้

Step diet

Success step diet

Body Image

1. Accept Body Image

significant event in a
patient's care
Special patient need

Discharge planning

2. ผูป้ ่ วยมีค่าคะแนนการยอมรับภาพลักษณ์ ≥ 3
1. ได้ care giver
2. care giver มีทกั ษะในการดูแลลําไส้เปิ ดทางหน้าท้อง

Stoma Sitting
Post op Care

current patient concern
current patient concern
current patient concern

Special patient need

Knowledge and skill for 1. อัต ราผู ้ป่ วย/ญาติ ต อบแบบสอบถามในการดู แ ลลํา ไส้ Special patient need
caring stoma
เปิ ดทางหน้าท้องได้ถูกต้อง ร้อยละ 80
2. อัตราผูป้ ่ วย/ญาติมีทกั ษะในเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ/ เทถุง
รองรับอุจจาระร้อยละ 80
Stoma or Peristomal skin สามารถใช้ skinbarrier film/ powder/paste ได้อย่างถูกต้อง current patient concern
complication
เหมาะสม
Continuity of care
ผูป้ ่ วยทราบResource for consultation
phrase
indicating
compliance with a standard
of care
หัวข้ อ Focus charting & Patient Centered Nursing Practice (ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ )
สรุ ปประเด็นสํ าคัญ
Focus : จุดรวมแสง จุดศูนย์รวม จุดสนใจ จุดสําคัญ จุดหลัก หัวใจ
Focus Charting
1. บันทึกเฉพาะสิ่ งที่สาํ คัญ เนื้ อหาในการบันทึก เป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของผูป้ ่ วย ที่ทีมดูแล
สามารถใช้ประโยชน์ได้
2. มุ่งผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง โดยมุ่งประเด็นสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยในปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงของ
ผูป้ ่ วยต่อเป้ าหมาย และการตอบสนองของผูป้ ่ วยต่อการดูแลรักษา
3. มุ่งเน้นความสําคัญของการบันทึกกลับไปที่ตวั ผูป้ ่ วย และเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยให้ความสําคัญ เป็ นระบบบันทึก
ที่เป็ น Patient centered เหตุผลที่นาํ ระบบ Focus charting มาใช้ คือ
4. มุ่งเน้นความสําคัญของการบันทึกกลับไปที่ตวั ผูป้ ่ วยและให้ ความสําคัญกับความต้องการของผูป้ ่ วย
ข้อดีของ Focus Charting
1. ยืดหยุน่ ปรับใช้ได้กบั ทุกหน่วยงานบริ การพยาบาล
2. สะท้อนกระบวนการพยาบาล
3. เอื้อให้มีการบันทึกข้อมูลที่รวบรัด กระชับ และชัดเจน
4. หาข้อมูลได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้าง ทําให้ง่ายต่อการหาข้อมูลสําคัญ ปัญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างรวดเร็ ว
5. ส่ งเสริ มการสื่ อสารข้อมูลสําคัญของผูป้ ่ วยให้แก่บุคลากรวิชาชีพอื่นในทีมดูแลรักษาได้ชดั เจนขึ้น
6. สามารถปรับใช้ได้ง่ายกับระบบการบันทึกโดยใช้ Computer

ลักษณะการบันทึก Focus
1. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing diagnosis) หรื อปั ญหาร่ วมระหว่างทีมสหสาขา (collaborative
problem)
2. อาการ (sign) หรื ออาการแสดง (symptom) ที่สัมพันธ์กบั ข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ (medical diagnosis)
หรื อข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) หรื อแผนการดูแลรักษา (treatment plan) หรื อข้อมูลที่เป็ นตัว
บอกเหตุ (Trigger)
3. สิ่ งที่ผปู ้ ่ วยให้ความสําคัญหรื อพฤติกรรมของผูป้ ่ วยปัจจุบนั (current patient concern or behavior)
4. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ/อาการของผูป้ ่ วยอย่างฉับพลัน (acute change in an patient's condition)
5. เหตุการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยที่สาํ คัญหรื อการดูแลรักษาเฉพาะ (a significant event in an patient's care or
patient’s treatment/therapy
6. ความต้องการเฉพาะของผูป้ ่ วย หรื อการปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางหรื อทีมสหสาขาวิชาชีพ (Special patient
need or consulting with physicians of other disciplines in collaborative or multidisciplinary care)
7. การปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยหรื อนโยบายของโรงพยาบาล (a key word or phrase
indicating compliance with a standard of care or agency policy
Focus

ตัวอย่ าง

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลหรื อปัญหาร่ วมของทีมในการ
วางแผนการดูแล
อาการหรื ออาการแสดงที่สมั พันธ์กบั ข้อวินิจฉัยทาง
การแพทย์หรื อข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล หรื อแผนการ
ดูแลรักษา หรื อเป็ นตัวบอกเหตุ(Trigger)
สิ่ งที่ผปู ้ ่ วยให้ความสําคัญหรื อพฤติกรรมของผูป้ ่ วย
ปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ/อาการของผูป้ ่ วยอย่างฉับพลัน

skin integrity, coping, activity tolerance, self care
deficit
fever, ปัสสาวะเร็ ด, ความดันโลหิ ตสูง, อ่อนเพลียมาก,

เหตุการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยที่สาํ คัญหรื อการดูแลรักษา
เฉพาะ

ความต้องการเฉพาะของผูป้ ่ วย หรื อการปรึ กษาแพทย์
เฉพาะทางหรื อทีมสหสาขาวิชาชีพ
การปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยหรื อ
นโยบายของโรงพยาบาล

คลื่นไส้, chest pain, มึนงง,pre-op teaching,
respiratory distress, seizure, discomfort, lost of
consciousness
การจัดการด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การให้เลือด
begin treatment regimen (oxygen), change in diet,
catheterization การให้ยา chemotherapyผลการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งส่ งตรวจ
ความต้องการวางแผนจําหน่าย การปรึ กษา
กายภาพบําบัด การปรึ กษาโภชนาการ Referral
การเลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาเอง

หลักการบันทึก Focus charting
แบ่งการบันทึกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นประเด็นสําคัญ Focus และส่ วนที่เป็ นเนื้อหา Progress note
ส่ วน Progress note ใช้ format DAR (Data Action Response) หรื อ AIE (Assessment Intervention
Evaluation)
การบันทึก Focus (Focus Charting)
1. บันทึก วัน เวลา และ Focus •A: บันทึกข้อมูลอัตนัย (Subjective data) หรื อข้อมูลปรนัย (Objective data)
ที่สนับสนุน Focus•I: อธิ บายกิจกรรมที่ได้ทาํ แล้วและจะทําได้แก่ ให้ยา รายงานแพทย์ สอน เฝ้ าระวังอาการ
ข้างเคียง เปลี่ยนท่านอน บันทึกในส่ วนนี้ สะท้อน ขั้นตอน การวางแผน และการปฏิบตั ิการพยาบาล ในกระบวนการ
พยาบาล•E: บันทึกการตอบสนองของผูป้ ่ วย (individual’s response) ที่มีต่อIntervention ที่ให้กบั ผูป้ ่ วย การบันทึก
Evaluation อาจบันทึกไปพร้อมกับ A และ I ถ้าการตอบสนองของผูป้ ่ วยเกิดทันที เช่น ผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยบอกเข้าใจ แต่ถา้
การตอบสนองยังไม่เกิดขึ้นอาจจะบันทึกส่ วน E ตาม
ข้อแนะนํา การเขียน Progress note
1. ข้อมูลที่ตอ้ งการแสดงลายละเอียดเพิ่มเติมในส่ วนของ flow sheets
2. ข้อมูลที่ระบุอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย
3. บันทึกเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติหรื อที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิด
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผูป้ ่ วยและการรายงานแพทย์
5. ระบุสภาวะผูป้ ่ วยเมื่อแรกรับ ย้ายระหว่างหน่วยงาน และเมื่อจําหน่าย
6. Evaluation อาจไม่สามารถบันทึกได้ทนั ที เพราะ การตอบสนองต่อการปฏิบตั ิ(Intervention) อาจยังไม่
เกิดทันที การบันทึกในช่วงแรกจึงอาจมีแต่ A และ I แต่ในที่สุดผูป้ ่ วยก็ตอ้ งมีการตอบสนองต่อ I การบันทึก E จึง
บันทึกตามทีหลังได้ ในช่วงเวลาหนึ่งอาจมี Focus ได้หลาย ประเด็น เช่น เขียน Progress notes เมื่อจําเป็ นเพื่อลด
ความซํ้าซ้อน
2. สิ่ งที่ Focus ต้องสะท้อนประเด็นสําคัญของผูป้ ่ วย ไม่ใช่บนั ทึกการทํางานของพยาบาลหรื อข้อวินิจฉัยทาง
การแพทย์
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของผูป้ ่ วยหรื อสิ่ งที่เป็ นประเด็นสําคัญของผูป้ ่ วยรวมทั้งการปฏิบตั ิการ
พยาบาลและการตอบสนองของผูป้ ่ วย (patient response) หรื อผลลัพธ์การดูแลรักษา (outcomes)
4. ข้อมูลในส่ วน Focus และ Assessment (A) Intervention (I) และ Evaluation (E) ควรสอดคล้องสัมพันธ์กนั
5. กิจกรรมการพยาบาลที่ปฏิบตั ิเป็ นประจํา (routine elements of care) ที่บนั ทึกใน Flow sheet เช่น แบบ
ประเมินแรกรับ แบบบันทึก graphic sheet แบบบันทึก Nursing activity ไม่ควรนํามาเขียนใน progress note เพื่อลด
ความซํ้าซ้อน และระยะเวลาการบันทึก ยกเว้นกรณี ที่มีความผิดปกติ ที่ตอ้ งมีการอธิบายเพิ่มเติม เช่น Temperature ซึ่ ง
ตามปกติบนั ทึกในแบบบันทึก graphic sheet แต่ถา้ มีไข้สามารถนํามาบันทึกรายละเอียดใน progress note ได้ ซึ่งการ
บันทึกในส่ วน Progress Note ควรเน้นกรณี ต่อไปนี้

การประเมิน Focus charting: มุมมองเชิงมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย
หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริ หารองค์กรบริ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อกําหนดที่ 3.3 ระบบการบริ หารการพยาบาล สนับสนุ นการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
3.3.2 การสนับสนุนการใช้ระบบการบันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้อนการ
ใช้กระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ ชัดเจน กระชับตรงปั ญหาสําคัญ โดยแบบบันทึกได้ผา่ นกระบวนการพัฒนาที่
เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากองค์กรพยาบาล เช่น
การสนับสนุนการใช้ระบบการบันทึก
1) ออกแบบการบันทึกและรายงานทางการพยาบาลที่มีมาตรฐาน ง่ายและเอื้อต่อการใช้กระบวนการพยาบาล
และสามารถสะท้อนคุณภาพการพยาบาลรายบุคคล
2) การบันทึกและรายงานทางการพยาบาลสามารถแสดงถึงข้อมูลการประเมินภาวะสุ ขภาพ ในประเด็น
สําคัญ ปัญหาและความต้องการครอบคลุมองค์รวมของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การและครอบครัว บ่งชี้ความผิดปกติของภาวะ
สุ ขภาพที่เบี่ยงเบนได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน รวมทั้งมีขอ้ มูลภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การก่อนย้ายหรื อ
จําหน่ ายที่ตอ้ งการการสื่ อสารให้กบั ทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา ระหว่างหน่ วยงาน/โรงพยาบาล/สถานบริ การ
สุ ขภาพ
3) กําหนดแนวทางบันทึกการพยาบาล เหมาะสมกับประเภทผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ ปั ญหาความต้องการการดูแล
ความสามารถในการดูแลตนเอง ข้อจํากัดของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ ครอบคลุมองค์รวมของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ บันทึก
ทางและรายงานทางการพยาบาลมีความชัดเจน มีขอ้ มูลความเข้าใจและพฤติกรรมของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ/ครอบครัว/
ญาติ ต่อคําแนะนําที่ได้รับเพียงพอต่อการประเมินคุณภาพและสามารถเป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
4) มีระบบการประเมินผลการบันทึกและรายงานทางการพยาบาลด้านปริ มาณและด้านคุณภาพ เพื่อใช้ไป
เป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาล และการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 5 การบันทึก และการรายงาน
ข้อกําหนดที่ 5.1 ระบบการบันทึกและรายงาน•ข้อกําหนดที่ 5.2 การพัฒนาระบบการบันทึกการพยาบาลและ
การรายงาน•หมายถึง ระบบบันทึกและรายงานทางการพยาบาลมีความสมบรู ณ์ ครอบคลุมประเด็นสําคัญเพื่อใช้ใน
การสื่ อสารภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ เป้ าหมาย และแผนการดูแลที่เชื่อมโยงกับสหสาขาวิชาชีพสะท้อน
คุณภาพ ผลการปฏิบตั ิงาน การพิทกั ษ์สิทธิผปู ้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การแสดงศาสตร์ ศิลปะและสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิ เป็ น
หลักฐานทางกฎหมายและเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่องค์กร
พยาบาลกําหนด พยาบาลวิชาชีพในทุกหน่วยบริ การพยาบาลมีส่วนร่ วมในการกําหนด ประเมิน และวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการบันทึกและรายงานทางการพยาบาล และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง

Nurses’ note สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช)
เกณฑ์ขอ้ ที่ 1 มีการบันทึกอาการแรกรับของพยาบาลครบถ้วนตามฟอร์ มที่ หน่ วยบริ การกําหนดและ
สอดคล้องกับการบันทึกของแพทย์ (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อาการที่มา ประวัติการเจ็บป่ วย อดีตและปั จจุบนั
และการตรวจประเมินสภาพผูป้ ่ วย)
เกณฑ์ขอ้ ที่ 2 มีการบันทึกการให้ยา, สารนํ้า, การให้เลือด, ฟอร์มปรอท และการบันทึก intake/output(ถ้ามี
คําสัง่ การรักษา) ถูกต้อง ครบถ้วนตามคําสัง่ การรักษา
เกณฑ์ขอ้ ที่ 3 มีการบันทึกทางการพยาบาลในส่ วนของการวินิจฉัยทางการ พยาบาลและข้อมูลสนับสนุนการ
วินิจฉัยทางการพยาบาล ที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผูป้ ่ วย
เกณฑ์ขอ้ ที่ 4 มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่ วนของการวางแผนการ พยาบาลและกิจกรรมทางการพยาบาลที่
สอดคล้องกับการ วินิจฉัยทางการพยาบาล
เกณฑ์ขอ้ ที่ 5 มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่ วนของการประเมินผลหลัง การให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับการ
วางแผนการพยาบาล และกิจกรรมทางการพยาบาล
เกณฑ์ขอ้ ที่ 6 มีการบันทึกทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามวันที่ ผูป้ ่ วยนอนรักษาในโรงพยาบาล
เกณฑ์ขอ้ ที่ 7 มีการลงนาม และวันเดือนปี และเวลา ที่รับทราบคําสัง่ การรักษา ของแพทย์
เกณฑ์ขอ้ ที่ 8 มีการบันทึกทางการพยาบาลด้วยลายมือที่สามารถอ่านได้โดยง่าย และลงลายมือชื่อผูบ้ นั ทึก
เกณฑ์ขอ้ ที่ 9 การวางแผนการจําหน่าย (Discharge planning) อย่างน้อยการนัด ตรวจครั้งต่อไป/การปฏิบตั ิ
ตัว/Home health care
หมายเหตุ
บันทึกที่เขียนโดยนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถใช้ในการประเมิน ยกเว้นมีลายมือชื่อของพยาบาลเจ้าของเวร
ลงลายมือชื่อกํากับ
ความกังวล focus charting
1. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจะขาดหายไป หรื อไม่ได้รับความสนใจหรื อละเลย
2. บันทึกไม่ครบกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน โดย ขาดขั้นตอนการวางแผน
แลกเปลี่ยน
ผูป้ ่ วย สู งอายุมีแผล PU ระดับ 2
A: แผลที่กน้ กบ ระดับสอง skin รอบแผลปกติ ไม่ปวด มีแสบเล็กน้อย
D: PU ระดับ 2
Plan: Dressing keep moist ทา cream บริ เวณปุ่ มกระดูก เปลี่ยนท่าทุก 2 ชัว่ โมง ท่านอนตะแคง 30 องศา
ส่ งเสริ มอาหาร HP
I: clean แผลด้าย NSS ปิ ดด้วย แผ่นปิ ดแผล X keep 3 วันถ้ายัง intact ทาปุ่ มกระดูกและรอบแผลด้วย
ครี ม Y turn on position left 30 องศา lateral และเปลี่ยนท่า ทุก 2 ชัว่ โมง
E: ผูป้ ่ วยบอกขอบใจและสบายคัวขึ้น (แสดงว่าแผลไม่ถูกกดจึงสบายตัวขึ้น)

ประเด็น ด้านกฎหมาย
การฟ้ องร้องส่ วนใหญ่มีสาเหตุจาก
บันทึกไม่มีคุณภาพ
ไม่น่าเชื่อถือ
ไม่บนั ทึกเรื่ องสําคัญ
เครื อข่าย Facebook: Focus Charting
ชุมชนนักปฏิบตั ิ Community of Practice (COP)
Focus Charting
ช่องทางสําหรับแลกเปลี่ยนการปฏิบตั ิ
หัวข้ อ Focus Charting & Patient Centered Nursing Practice (วรรณวลี คชสวัสดิ์)
สรุปประเด็นสํ าคัญ
Contents ขอบเขตเนื้อหา
1. บริ บทของPCU ศิริราช
2. การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
3. Focus List ที่พบบ่อย
4. การบันทึกFocus Charting
5. Lesson Learn
หน่วยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิศิริราช
สถานบริ การระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลตติยภูมิ
- ขอบเขตการให้บริ การเปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2545 ให้บริ การประชาชน ผูม้ ีสิทธิ
ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า เครื อข่ายศิริราชอาศัยอยูใ่ น 6 เขต 10 แขวงได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขต
บางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวฒั นา และเขตพระนคร จํานวนประชากร 96,596 คน
หน่วยพยาบาลสร้างเสริ มสุ ขภาพ
บริ การฝากครรภ์(ANC)
บริ การฝากครรภ์(ANC)
ตรวจสุ ขภาพเพื่อให้วคั ซีนแก่เด็ก(WBC)

ดูแลสุ ขภาพที่บา้ น( Home Health Care) การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
เป้ าหมาย
ดูแลต่อเนื่อง(Continuing care)
องค์รวม( Holistic care)
ดูแลตนเองได้(Self care)•ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแล
(Patient –Family Participation)
ประเภทของผูป้ ่ วย ที่ตอ้ งการการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
1. ผูป้ ่ วยกลุ่มที่รักษาหายได้ (Curative)
- ไส้ติ่งอักเสบ
- หลังคลอดมีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ ยงเช่น ตกเลือดหลังคลอด ครรภ์เป็ นพิษ Postpartum blue
2. ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง (Long term chronic)
1. DM HT
2. เบาหวานในเด็ก
3. ธาลัสซีเมีย
3. ผูป้ ่ วยกลุ่มเรื้ อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตค่อนข้างมาก (Long-term with mild disability)
1. ข้อเข่าเสื่ อมข้อสะโพกเลื่อนหลุด
2. ต้องทํากายภาพบําบัดทุกวัน•ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เช่น NG tube CAPD
4. ผูป้ ่ วยกลุ่มเรื้ อรังที่มีปัญหาซับซ้อนมาก (Long-term with extreme disability)
ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่มีการดําเนินโรคมากขึ้น ต้องพึ่งพาอุปกรณ์การแพทย์ มีภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง เช่นแผลกดทับ
Bed ridden
5. กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย หรื อกําลังจะตาย (Terminal illness)
โรคที่มีภาวะคุกคามชีวิต ดูแลแบบประคับประคอง ผูป้ ่ วยไตวาย มะเร็ งระยะสุ ดท้าย Precaution
6. กลุ่มผูป้ ่ วยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาความจําเสื่ อม ออทิสติก Down syndrome ผูป้ ่ วยจิตเวช

Top 5 of HHC
1. CVA with pressure sore
2. DM with complication
3. Palliative
4. Heart Disease
5. HT with complication
บทบาทหน้าที่ของ Home CARE NURSE
ประเมิน(Assessment)
สอน/ให้ความรู ้(Teaching)
ให้การพยาบาล(Personal Care): Patient –Family center
ประสานงานทีมสุ ขภาพ แหล่งประโยชน์(Coordination of resources)
สนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision-making )
ส่ งต่อ (Refer )
ปรึ กษา(Counseling)
พิทกั ษ์สิทธิ์
จัดการรายกรณี
วิธีการบันทึก Focus Charting
ปั ญหาอุปสรรค
1. เป็ นรู ปแบบการบันทึกแบบใหม่ ในการบันทึก ผูบ้ นั ทึกต้องใช้เวลา ทําความเข้าใจและมี ความรู ้ เรื่ อง
รู ปแบบ วิธีการบันทึก
2. บุคลากรไม่มนั่ ใจในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ในการสื่ อสารข้อมูลของผูป้ ่ วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
การบันทึก Focus Charting ใน HHC
1. Pre-post conference based on Focus Charting ฝึ กทักษะการประเมินปั ญหาระบุประเด็นสําคัญของผูป้ ่ วย
และแนวทางการให้การพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยโดยกระบวนการกลุ่มโดยอาศัยประสบการณ์ความคิด ความรู ้ของสมาชิก
ในกลุ่ม
2. บันทึกทางการพยาบาลภายหลังการเยีย่ มดูแลต่อเนื่องที่บา้ นในระบบElectronic

FOCUS LIST ที่พบบ่อย
1. Physical
Self care deficit
แผลกดทับstage 4
Fever
Pain
ผูด้ ูแลขาดความรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นเรื่ องการจัดการภาวะแทรกซ้อนเฉี ยบพลัน
พร่ องออกซิเจน
เสี่ ยงต่อทางเดินหายใจอุดกั้น
Tracheostomytube care
NG tube / Gastrostomy tube feeding•การใช้oxygen concentrator/BiPAB ที่บา้ น
Colostomy care
urinary catheterization
Hypertension stage3
Hypoglycemia
Behavioral modification
การทํา HBPM/ SMBG
ผูป้ ่ วยรับประทานยาไม่ถูกต้อง
การทําCAPD
Preparing for death การเสี ยชีวิตที่บา้ น
Palliative care
Referral
Rehabilitation
ผูด้ ูแลขาดความรู ้/ทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยเรื่ องโรค การใช้อุปกรณ์

2. Mental spiritual
ผูป้ ่ วยรู ้สึกสูญเสี ยภาพลักษณ์•ผูป้ ่ วยรู ้สึกเป็ นภาระในการดูแลของครอบครัว
ผูป้ ่ วยรู ้สึกสูญเสี ยคุณค่าในตนเอง
Health belief
Mental Spiritual
ผูด้ ูแลมีความเครี ยด/วิตกกังวลในการจัดการการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
Prevent invention for caregiver burden
3. Social Environment
การประสานแหล่งประโยชน์ในชุมชน
ขาดการมารักษาต่อเนื่อง
Financial problem
การปรับสภาพแวดล้อมที่บา้ นเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม การป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
ประโยชน์ ของการประชุ มต่ อการปฏิบัติงานของสํ านักอนามัย
ผลจากการประชุมวิชาการครั้งนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน สํานักอนามัย ดังนี้
1. นําแนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู ้บูรณาการงานกับชีวิต มาใช้ในการทํางาน พัฒนาคุณภาพบริ การ งานมาตรฐานและงาน
อื่นๆ โดยยึดหลักเรี ยนรู ้ตลอดเวลาการทํางาน และทํางานอย่างมีความสุ ข
2. นําบทเรี ยนการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ การทํางานจากเครื อข่ายการทํางานให้บริ การของเครื อข่ายคนทํางานด้าน
คุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแนวทางแก้ปัญหาและดําเนินการงานด้านบริ การสาธารณสุ ข
3. นําความรู ้วิชาการพยาบาลที่ทนั สมัยมาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการพยาบาลสาธารณสุ ข
4. นําเทคนิ คการทํางานที่ ทนั สมัย มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่อพัฒนางานบริ ก ารพยาบาล ศู น ย์บริ การสาธารณสุ ข
สํานักอนามัย
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