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โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รพ.ทหารบก ที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพบก

 รพ.ที่ได้รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (สรพ.)



 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นกองเสนารกัษ์   

   จังหวัดทหารบกกรุงเทพ พัฒนามาเปน็ 

    โรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ใจกลาง

    กรุงเทพมหานคร (88 ปี)
 ตติยภูม/ิระดับมหาวิทยาลัย



การบริการ รพ.รร.6

ภาวะปกติ  ให้บริการตรวจรักษาโรคทีม่ีภาวะซับซ้อน 
และ โรคเฉพาะทาง แก่ผู้รับบริการ ทหาร ครอบครัว 
ประชาชน รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งใน 
และนอก สังกัดกองทัพบก

ภาวะสงคราม  เป็นโรงพยาบาลเขตหลัง มีหน้าที่รับ
ทหารป่วยเจ็บที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลส่วนหน้าเพื่อตรวจ
รักษา และบ าบัดฟื้นฟู



เป้าประสงค์ของโรงพยาบาล

มาตรฐาน 
ปลอดภัย
พึงพอใจ

ความรู้
ความสามารถ

ความสุข
พึงพอใจ

คุณภาพ

พัฒนา
ต่อเนื่อง

สังคม
ชื่นชมศรัทธา

รับผิดชอบ
ต่อสังคม

เชื่อมั่น
บริการเป็นเลิศ



กองการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 การพัฒนาคุณภาพองค์กร

 นโยบายการใช้กระบวนการพยาบาล

“ซื่อสัตย-์เสียสละ-ส านึกในหน้าที”่

“คุณภาพมาตรฐาน บรกิารประทบัใจ” “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ”



หน.พยาบาลแผนก
พยาบาล 

หน.หอผู้ป่วย

พยาบาล

นายสิบพยาบาล

พนักงานช่วยการ
พยาบาล

ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

ผอ.กองการพยาบาล

รอง ผอ.กพย.ฯ(1) รอง ผอ.กพย.ฯ(2) ผช.ผอ.กพย.ฯ(1)

ผู้ช่วยพยาบาล 

พนักงานบรกิาร

เสมียน

ผช.ผอ.กพย.ฯ(2)

หน.ฝ่ายส่วนบังคับบัญชา

พยาบาล

เสมียน

ทีมน า

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานบริการพยาบาลหอผู้ป่วย

สามัญและหอผูป่้วยพิเศษ

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานบริการพยาบาลหอผู้ป่วย

วิกฤต

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก

และหน่วยพิเศษ

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานบริการพยาบาลเฉพาะทาง
ห้องผ่าตัด วิสัญญีและห้องคลอด

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานบริการพยาบาลห้อง

ฉุกเฉิน

•คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
ท่ีพยาบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
•ทีมน าทางคลินิก
•ทีมน าเฉพาะดา้น
•หน่วยสนับสนุน
•องค์กรวิชาชีพ

ทมีปฏิบตัิ

1.กลุ่มงานบริการพยาบาล
หอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ปว่ย

พิเศษ

2.กลุ่มงานบริการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤต

3.กลุ่มงานบริการพยาบาล
ผู้ป่วยนอกและหน่วยพิเศษ

4.กลุ่มงานบริการพยาบาลเฉพาะทาง
ห้องผ่าตัด วิสัญญีและห้องคลอด

5.กลุ่มงานบริการพยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน

ทมีประสานงาน

สายการบังคับบัญชา โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ
กองการพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



“ดูแลคนไข้ ปรนนิบัติคนไข้
เอื้อเฟื้อเลี้ยงดู”

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2535)
Nurse

Nursing

Nursing Process

Nursing Record

Nursing Documentation



“She believed the physicians worked with the illnesses of 
the human body while nurses were concerned with the 

patients overall health” (Chitty & Black, 2011). 
Florence Nightingale 

(1820-1910) 



พยาบาล

ความรู้เกี่ยวกับโรค

ปัญหา/สภาวะผู้ป่วย

พัฒนาความรู้/ทักษะความช านาญเฉพาะทาง
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/CQI

คุณภาพบริการพยาบาล
(การด าเนินกิจกรรมพยาบาล)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย

คุณภาพชีวิต สามารถดูแลตนเอง

การจัดการความรู้
Team สุขภาพ

-แพทย์
-พยาบาล
-โภชนาการ
-สังคมสงเคราะห์
-เภสัชกร
-เทคนิคการแพทย์

(2554)



การพยาบาล

การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแล และ
ช่วยเหลอืเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การ
ป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ
ช่วยเหลอืแพทย์กระท าการรักษาโรค ทั้งนี้โดย
อาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2540



 Life saving & maintaining
 Prevent complication
 Promotion of health
 Provides holistic care
 Quality of life

Goals of Nursing



 องค์ความรู้ (Body of knowledge)
 ความร่วมมือ (Collaboration)                    
 เพื่อนร่วมงาน (Colleagueship)
 จรรยาบรรณ (Ethics) 
 เอกสิทธิ์ (Autonomy)

PROFESSIONALISM:

(เรณู พุกบุญมี, 2551)



คุณลักษณะที่ส าคัญของวิชาชีพการพยาบาล

• ให้บริการบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอื้ออาทรและเอื้อต่อการ

มีสุขภาพดีและการฟืน้หาย Healing Compassion

• ให้ความสนใจต่อประสบการณ์และการตอบสนอง
ของบุคคลต่อภาวะสขุภาพและความเจ็บป่วย
ในภาวะแวดล้อมทั้งกายภาพและสังคม Coping

• บูรณาการขอ้มูลทั้งที่เป็นภาวะวิสัย (objective) และจิตวิสัย
(subjective) ในขอบเขตการดูแล Problem-Solving

• ใช้ความรู้ที่เชื่อถือได้ (scientific knowledge) ในกระบวนการ
วินิจฉัย และบ าบัดโดยใช้วิจารณญาณ
และการตัดสินใจ “EBNP”



วิชาชีพการพยาบาล :
กระบวนการพยาบาล           

เป็นเครื่องมือแห่งการปฏิบัติ

กระบวนการพยาบาล เป็นระบบการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน 
โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความเกี่ยวพันกัน 
และน าไปสู่การตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ

Luckmann & Sorensen



กระบวนการพยาบาล : Nursing Process

 เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่น ามาใช้ให้เฉพาะเจาะจงส าหรับศาสตร์สาขา
การพยาบาล และประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ของพยาบาล           

                                                    (สมจิต หนุเจริญกุล,2540)

 เป็นการส ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการอย่างมีระบบระเบียบ ชี้
บ่งความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ และก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ

                                                     (ฟาริดา อิบราฮิม, 2541)



Purposeful

System

DynamicInteractive

Flexible

คุณลักษณะส าคัญ
กระบวนการพยาบาล

ความเป็นมาของกระบวนการพยาบาล

เร่ิมใชต้ัง้แตส่มัย (1859) 
“Florence Nightingale” 

      (เน้นความส าคัญของการสังเกต)



กระบวนการ
พยาบาล



 * ระบบบริการพยาบาล คือระบบที่ได้มาจากการใช้ความสามารถ
ทางการพยาบาลเพื่อปรับแก้ไขความสมดุลระหว่างความสามารถในการดูแล
ตนเองกับความต้องการการดูแลทั้งหมดของผู้รับบริการ 

     * พยาบาลต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปว่ยหรือผู้รับบริการ เพื่อค้นหาปัญหา
ความต้องการการดูแลรวมทั้งปรับการใช้และพัฒนาความสามารถของผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการในการดูแลตนเอง หรือปรับการใช้และพัฒนาความสามารถ
ของผู้รับผิดชอบในการสนองตอบต่อความต้องการการดูแลของบุคคลที่
ต้องการการพึ่งพา

     * ระบบการพยาบาลเป็นระบบของการกระท าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตามความสามารถ และความต้องการของผู้ปว่ยหรือผู้รับบริการ 
(สมจิต หนุเจริญกุล, 2544. หน้า 128 ) 

ระบบบริการพยาบาล



พยาบาล เป็นผู้ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกวัยเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเจ็บป่วยที่ซับช้อนรุนแรงจนถึงวิกฤติ ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อ

   - ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ า มีการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนมีศักยภาพ 

     สูงสุด หลังการเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   - มีระบบการดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 

   - มีการถา่ยทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน

การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล



    1. เพื่อใหเ้กิดการดูแลทีต่่อเนือ่งโดยเน้นระบบการส่งต่อที่ดี
 2. เพื่อให้เกดิคุณภาพการดูแลที่ดีโดยครอบคลุมภารกิจการพยาบาล 

       ในเรื่องการสืบค้น ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดกับผู้ป่วย 

       ตลอดจนให้การฟื้นฟูสภาพ
 3. ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ า
 4. เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้ความเชี่ยวชาญของแตล่ะ

       ฝ่ายร่วมกัน
 5. เน้นการจัดระบบมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการพยาบาลในโรงพยาบาล

(วันเพ็ญ พิชิตพรชัย และ อุษาวดี อัศตรวิเศษ, 2545. หน้า 60-61)



การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 5 รูปแบบ
(ปรางทิพย์ อจุะรตัน, 2541.หน้า 28-70)

 

1. ระบบการดูแลเป็นรายบคุคล (Case method or Total patient 
care) มีหลักการดูแลคือพยาบาล 1 คนจะให้การดูแลทุกอย่างส าหรับผู้ป่วย
รายนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาการขึ้นปฏิบัตงิานในแต่ละเวร ผู้ป่วยจะได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ืองตลอด 8 ชั่วโมงแต่ตอ้งใช้พยาบาลวิชาชีพจ านวนมาก 



2. ระบบการท างานเป็นหน้าที่ (Functional nursing) การ
มอบหมายงานจะเน้นที่หน้าที่และกิจกรรมเป็นส าคัญโดยบุคลากร
แต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ 1-2 อย่างเช่น
พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ให้ยาทางหลอดเลือดด า และรับผู้ป่วย
ใหม่ทุกราย พยาบาลจะขาดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ระบบนี้ใช้
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ดี



3. ระบบการพยาบาลเป็นทีม (Team nursing) ระบบนี้ตอ้งการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากร ปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารพยาบาลให้ดีขึ้นโดยน าพยาบาลวิชาชีพที่มจี านวนจ ากัดท างาน
ร่วมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้การพยาบาลหลายระดับ ระบบนี้จะ
มีประสิทธภิาพถ้าบุคลากรท างานโดยมุ่งวัตถุประสงค์เดียวกันคือใหก้าร
พยาบาลที่ดีแก่ผู้ป่วย มีความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน ยอมรับในความสามารถ
ของกันและกัน ซึ่งทุกคนในทีมต้องรู้บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนเองและปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสม



4.ระบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ (Primary nursing) โดยที่
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน จะท าหน้าท่ีเป็นตัวจักรส าคัญในการดูแลผู้ปว่ย
ตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกรับเข้าไว้ในโรงพยาบาล
จนกระท่ังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ท าให้ผูป้่วยได้รับการพยาบาลท่ี
ต่อเนือ่งเพราะปฏิบัตติามแผนการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ต้องใช้
พยาบาลวิชาชีพจ านวนมาก



5.ระบบการจัดการด้านผู้ป่วย (Case Management) เป็นระบบที่
มุ่งเน้นการดูแลทีม่ีคุณภาพสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่าซึ่ง
สอดคลอ้งกับค ากล่าวของ Florence Nightingale เมือ่ปี ค.ศ.1863 ว่า
คุณภาพการดูแลจะขึ้นอยู่กบัการให้การดูแลในขอบเขตของเวลาที่
เหมาะสมใช้จา่ยอย่างประหยัดและไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไป มีลักษณะ
การดูแลที่มีผูป้่วยเป็นศูนย์กลาง มีการวางแผนเกี่ยวกบัการใชเ้งิน 
เทคโนโลยี และคนอย่างเหมาะสม มีแผนปฏิบัติการรว่ม (Care MAPs) 
และแผนการพยาบาล ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนือ่ง



• กพย.รพ.รร.6 มีแนวคิดการพัฒนาทางการพยาบาลตั้งแต่
ปี 2530 โดยน าแนวคิดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ 
(Quality control) มาใช้

• ปี 2542 ได้เริ่มพัฒนาคุณภาพอิงตามมาตรฐาน สรพ.

   ใช้กรอบมาตรฐานสรพ.ร่วมกับมาตรฐานสภาการพยาบาล 

   และมาตรฐานการพยาบาล ของส านักการพยาบาล

การจัดระบบบริการพยาบาล กพย.รพ.รร.6



การจัดบริการ
พยาบาลและ
การควบคุม
คุณภาพ

การประกันและ
ควบคุมคุณภาพ

กระบวนการ
พยาบาล

กลุ่มงาน OPD

OPD หน่วย
พิเศษ

กลุ่มงาน IPD

หอผู้ป่วย
วิกฤต

หอผู้ป่วย
สามัญ/พิเศษ

กลุ่มงานเฉพาะทาง

OR/
วิสญัญี LRED

ศูนย์พยาบาลพิเศษ
ระบบบริการพยาบาล
ในสถานการณ์ไมป่กติ

อุบัติภัยหมู่

สาธารณภัย
ภารกิจพิเศษ

การจัดบริการกลุ่มงาน

กา
รจ

ัดบ
ริก

าร
ทา

งก
าร

พย
าบ

าล ทีมการพยาบาล

การนิเทศ

การดูแลต่อเนื่อง

กระบวนการส าคัญในการจัดบริการพยาบาล
และการควบคุมคุณภาพ กพย.รพ.รร.6



ท่อช่วย
หายใจ

การให้สารน้ า

Fall

สื่อสาร Pain

สายสวน
ปัสสาวะ

ให้เลือด

บริหารยา แผลกดทับ

บันทึกทาง

การพยาบาลQA

การประกันคุณภาพทางการพยาบาล
กพย. รพ.รร.6 ปี 2556 – 2563 (10 เรื่อง)



II – 2.1 การก ากบัดแูลวิชาชีพ ดา้นการพยาบาล (Nursing)

มาตรฐาน/
ข้อมลูวิชาการ

สภาวะสขุภาพ
ของผูป่้วย

ใช้กระบวนการ
พยาบาล

บนัทึก

เคารพสิทธิผูป่้วย
จริยธรรมวิชาชีพ ผลลพัธ์ของ

ปฏิบติัการพยาบาล
ความปลอดภยั

บรรเทาทุกขท์รมาน
ขอ้มลูและการเรยีนรู้
การดแูลตนเอง
การเสรมิพลงั
ความพงึพอใจ

ผูน้ าทีมการพยาบาล

บคุลากร
ความรูค้วามสามารถ

ปรมิาณ

โครงสร้างและกลไก
ก ากบัดแูลมาตรฐาน/จรยิธรรม

นเิทศ/ก ากบัดแูล  
ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพ

ส่งเสรมิการใชก้ระบวนการพยาบาล
ส่งเสรมิการตดัสนิใจทางคลนิกิ
ดแูลผูอ้ยู่ระหวา่งฝึกอบรม
จดัการความรูแ้ละวจิยั

ประสานความร่วมมือระดบัองคก์ร
การใชย้า, การควบคุมการตดิเชือ้

การสรา้งเสรมิสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภยั

Risk/Safety/Quality
Management

ประเมิน

ปรบัปรงุ

ข. ปฏิบติัการพยาบาล

ก. การบริหารการพยาบาล1

2

3

4

65

1

2

3

4

5

มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพสงู เพ่ือบรรลุ
พนัธกิจขององคก์ร

สอดคลอ้ง
ต่อเนื่อง เสรมิพลงั















   การจัดระบบบริการพยาบาลที่มุ่งเน้นคุณภาพเกิดจากการน าแนวคิด

การจัดการคุณภาพ (Quality Management) และการจัดการ

ความเสี่ยง (Risk Management) มาบรูณาการเสมอ



“การพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลที่ยั่งยืน”

“การตระหนักรู้และการตื่นตัวในเรื่อง
ความเขา้ใจในภารกิจของกองทัพบก
และบทบาทพยาบาลทหารบก”




