
สรุปความรู้หลังเข้าอบรมออนไลน์ เรื่อง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ : กลยุทธ์และการนำมาตรฐาน
การพยาบาลและผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ    จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 8.15 – 16.00 น. 

............................................................ 

น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 

พิธีเปิดและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ : กลยุทธ์และการนำมาตรฐานการพยาบาล และ
ผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ  โดย ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 

               
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีทั้งศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ และยังต้องมีศิลป์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้

ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ (HA) ที่วางระบบตั้งแต่ภาพรวมการบริหารองค์กร  การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล  
กระบวนการดูแลผู้ป่วย รวมถึงผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้าน  องค์กรพยาบาลต้องวางระบบในการ 

ควบคุมกำกับคุณภาพทางการพยาบาลซึ่งในแต่ละกระบวนการเพ่ือให้พยาบาลทุกคนได้นำสู่การปฏิบัติการ
พยาบาลให้มีคุณภาพในทุก ๆ บริการ 

สรุปภาพรวมตามหัวข้อ  
มาตรฐานการพยาบาล ฐานรากของการพัฒนาคุณภาพบริการวิชาชีพ โดย ดร.กฤษดา  แสวงดี 
ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้ โดย อ.ลดาวัลย์  รวมเมฆ 

การเชื่อมโยงมาตรฐานการพยาบาลกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการพยาบาล โดย อ.เรวดี ศิรินคร 

   



     
มาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards)  ประกอบด้วย ๓ หมวด ดังนี้  

• มาตรฐานเชิงโครงสร้าง หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรพยาบาล (Nursing Organization)  
• มาตรฐานเชิงกระบวนการ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing practices) 
• มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การพยาบาล (Nursing Outcome) 
มีมาตรฐานรวม ๑๑ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีข้อกำหนดที่นำสู่การปฏิบัติรวม ๕๕ ข้อ 

รายละเอียดศึกษาได้ที่ Drive eeee > 29.1 งานพัฒนาวิชาการ > เอกสารอบรมยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ 

 

          
 
 

ประเด็นท้าทายในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 
• ในอนาคตระบบบริการสุขภาพจะปรับตัวตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น และรวดเร็ว  
การทำงานแบบ Siloจะค่อยๆหมดไป มีบูรณาการมากขึ้น 

• Growth Mind set เป็นเรื่องที่พยาบาลต้องพัฒนา จะมีแนวทางอย่างไร 
• Patient centered care เป็นหลักการพ้ืนฐานของการพยาบาล เราจะใช้จุดแข็งของวิชาชีพอย่างไร  



สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ( ๘ ด้าน) 
๑) ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย  
๒) ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 ๑. ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล 

๒. ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
๓. ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องการดูแลต่อเนื่อง 
๔. ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
๕. หัตถการและ ทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป 

๓) ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 
๔) ด้านภาวะผู้นำ การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 
๕) ด้านวิชาการและการวิจัย 
๖) ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 
๗) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๘) ด้านสังคม 
 

ประกาศสภาการพยาบาล 
เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

……………………………………………… 
        พบว่าการทำงานต่อเนื่องยาวนานเกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวันของพยาบาล ส่งผลให้เกิดความ     ไม่ปลอดภัย
กับผู้ป่วย มีความสัมพันธ์กับความผิดพลาดหรือเกือบผิดพลาด รวมทั้งอาจไม่ปลอดภัย  ต่อสุขภาพของ
พยาบาลเอง มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเพ่ิมมากขึ้น ทำให้พยาบาลเกิดความเหนื่อย
หน่ายอยากลาออกจากงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานลดลง  
        คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ เห็นควรประกาศนโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลทุกคน ควรร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน และหาแนวทาง
ปฏิบัติให้พยาบาลมีเวลาการท างานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความปลอดภัย
ทั้งผู้ป่วย ผู้รับบริการและตัวพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ตระหนักว่าการทำงานสัปดาห์ละ ๔๐ ชั่วโมง เป็นเกณฑ์สากล การทำงานล่วงเวลา  หรอื   
มากกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นสิทธิของบุคคล และควรเป็นไปตามความสมัครใจ 
  ๒.  การจัดตารางการปฏิบัติงาน ต้องคำนึงถึงชั่วโมงรวมของการทำงานของพยาบาล  ไม่ควรเกิน ๑๒ 
ชั่วโมง ใน ๑ วัน หรือไม่ควรเกิน ๔๘ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้รวมเวลาทำงานแบบ On Call ด้วย 
          ๓.  ถ้าจำเป็นที่ต้องมีการทำงานเกินกว่าชั่วโมงท่ีกำหนด จะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ให้พยาบาลมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ และควรจัดให้มีเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละเวรอย่าง
เหมาะสม  
         ๔.  พยาบาลผู้ปฏิบัติงานทุกคน ควรตระหนักถึงความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของตนเองในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการตัดสินใจทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานต่อเนื่องยาวนานเกิน ๑๒ ชั่วโมง
ต่อวัน 
 



        ๕.  แม้ว่าการทำงานล่วงเวลาเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล แต่ผู้บริหารควรตระหนักถึง
ผลกระทบของชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องยาวนานของพยาบาล ที่จะทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และความไม่
ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเอง ดังนั้น สถานพยาบาล/หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมิน  
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ก่อนอนุญาตให้พยาบาลทำงานล่วงเวลา โดย    ควรหลีกเลี่ยงการจัด
ตารางการทำงานที่จะทำให้พยาบาลต้องทำงานเกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวันติดกัน เกิน ๓ วัน ใน ๑ สัปดาห์ 
         ๖. สถานพยาบาล/หน่วยงาน ต้องจัดระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพยาบาล สุขอนามัย          
การนอนหลับ การจัดการกับความเครียด การจัดการเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย รวมทั้ง การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีระบบ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๗.  สถานพยาบาล/หน่วยงาน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พยาบาลเข้าใจ และสามารถพัฒนาคุณภาพ
การนอนหลับ รวมทั้งสร้างความตระหนักของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานต่อความรับผิดชอบ ที่ต้องจัดเวลาให้มีความ
สมดุล ทั้งการทำงาน ครอบครัวและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำมาตรฐานฯ ไปกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาต่อยอด  โดย 

- Uplifting quality and nursing professional standard โดย พว.สุคนทา คุณาพันธ์  
ใช้ 5S Plus Patient Care Model : Excellence palliative Care  ได้แก่  Standard  Service 
excellence  Science Safety (& Quality)  Satisfaction 

- Supervision experience โดย พว.บุปผา  จันทรจรสั  แลกเปลี่ยนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่โปร่งใสเป็นธรรม  ยึดแนวทางการกำกับดแูลวิชาชีพด้านการพยาบาล 

- Suandok ethical model journey  โดย พว.อธิษฐาน สุมาลย์เจริญ และ พว.รจเรข อินทโชติ ซากาโมโต 
การบูรณาการมาตรฐาน หมวด การนำ การกำกับ เชื่อมโยงกับการกำกับดูแลวิชาชีพ และมาตรฐานการพยาบาล 

 
 

- Great nursing outcome from good nursing record โดย พว.ชมพูนุท  ทิพย์ฝั้น  และ พว.สุคนทา คุณา
พันธ์  การกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญ จากการบันทึกทางการพยาบาลที่ดี ต้องมีการทำความเข้าใจ วางระบบและ
ติดตามกำกับ การใช้เทคโนโลยมีาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
 

……………………………………………………….. 


