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บทที่  8 

มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

 
 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เป็นบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและผู้ป่วย

ที่มารับการรักษาด้วย  Invasive  Procedure  ต่าง ๆ  ที่ต้องกระท าในห้องผ่าตัด  ให้การดูแลตั้งแต่

ระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด  โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาล

วิสัญญีในการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อให้การผ่าตัดด าเนินไปด้วยดี  รวมทั้งประสานกับทีมการ

พยาบาลในหอผู้ป่วยหรือหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดอีกด้วย  พยาบาลผ่าตัดนอกจากมี  

ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผ่าตัด และมีความ

ช านาญเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในการช่วยท าผ่าตัด  

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ประกอบด้วย  4  ส่วน  คือ 

 1. ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประกอบด้วย 2 หมวด  คือ 

  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   

  1.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  แบ่งเป็น 7 หมวด  ได้แก่ 

  2.1 การน าองค์กร 

  2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 

  2.3 การให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2.4 การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

  2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

  2.6 การจัดการกระบวนการ 

  2.7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

  ส าหรับการบริหารการพยาบาลงานผู้ป่วยผ่าตัดนั้น  สามารถใช้มาตรฐานการ

บริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาล  ไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล

ผู้ป่วยผ่าตัด  ได้ทั้ง 7 หมวดดังกล่าว  ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององค์กร

พยาบาลกับหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใช้หลักการเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  เป็นข้อก าหนดให้พยาบาลน าไป

ปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการในหน่วยบริการจนออกจากหน่วยบริการ รวมถึง

การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน  ซึ่งแบ่งเป็น  9  มาตรฐาน  ประกอบด้วย 

  มาตรฐานที่  1 การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด 

     1.1 การประเมินปัญหา ความต้องการและเตรียมความพร้อม 

      ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

     1.2 การเตรียมความพร้อมพยาบาลผ่าตัดและอุปกรณ์ 

      เครื่องมือ 

  มาตรฐานที่  2 การพยาบาลระยะผ่าตัด 

  มาตรฐานที่  3 การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด 

  มาตรฐานที่  4 การดูแลต่อเนื่อง 

  มาตรฐานที่  5 การสร้างเสริมสุขภาพ 

  มาตรฐานที่  6 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ 

  มาตรฐานที่  7 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 

  มาตรฐานที่  8 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

  มาตรฐานที่  9 การบันทึกทางการพยาบาล 

 4. เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เป็นผลของการปฏิบัติ ตาม        

มาตรฐานการพยาบาล  ทั้งมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  

ซึ่งแบ่งเป็น  4  มิติ  ประกอบด้วย 

  มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

  มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล 

  มิติที่  3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติที่  4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
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ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

 
 ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด คือ ภาพรวมของงานบริการ

พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการและการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  2) การปรับปรุงผล

การด าเนินงาน 

 

I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ    

ภารกิจของงาน  ดังนี้ 

   1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดแผนภูมิ โครงสร้างการบริหารการ

พยาบาลเป็นปัจจุบัน  ระบุหน่วยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชา และสายการ

ประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแสดงให้เห็นถึง

การก ากับ ดูแลตนเองที่ดี  (Organizational Governance)  และเป็นการสร้างหลักประกันด้านความ

รับผิดชอบของหัวหน้างานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ต่อการด าเนินงานภายในหน่วยงานที่มี

ความโปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2. ผู้บริหารของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

เป็นอย่างน้อยและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง    

ที่ยังไม่หมดอายุ  และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

  3. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดลักษณะพื้นฐานของหน่วยงานที่

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

   3.1 วัฒนธรรมของงานหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความรับผิดชอบ      

ของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

   3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ   

เป้าหมายขององค์กรพยาบาล 

   3.3 พันธกิจของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ

พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
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   3.4 ค่านิยมของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  (Value)  ที่สะท้อนให้เห็น 

ถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ตามบริบทของหน่วยงาน  เช่น 

    3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง  (Customer  Focus) 

    3.4.2 การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ  (Excellence  

and  Safety) 

    3.4.3 การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

    3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ  (Integrity) 

    3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 

    3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) 

  4. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดขอบเขตการบริการของหน่วยงานเป็น

ปัจจุบัน  และครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโรคต่าง ๆ  ด้ วย

วิธีการผ่าตัด  รวมทั้งการผ่าตัดแก้ไขความพิการ  ความเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุและให้บริการตรวจ

วินิจฉัย  รักษาโรคด้วยเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ  ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งในภาวะปกติ  ฉุกเฉินและ

วิกฤต  ครอบคลุมการป้องกัน  การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  โดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อและ

เทคนิคเฉพาะของห้องผ่าตัด  ที่เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง และ

ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งระยะก่อนผ่าตัด  ระยะผ่าตัด  และระยะหลัง

ผ่าตัด 

  5. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการ

ให้บริการพยาบาล  ในประเด็นต่อไปนี้ 

   5.1 การก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

   5.2 การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

   5.3 การจัดการและการพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของงานผู้ป่วยผ่าตัด 

   5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ 

   5.5 การบริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล 

   5.6 การติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   5.7 การจัดการความปลอดภัย 

   5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

   5.9 การสนับสนุนการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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   5.10 การสนับสนุนการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ 

   5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม 

   5.12 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

  6. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้บริการ

พยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการ 

ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

  7. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ระบุลักษณะโดยรวมบุคลากรทางการพยาบาล

ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน  เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน  โดยก าหนดให้ครอบคลุมประเด็น

ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

   7.1 จ านวนช่วงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

   7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่  เช่น  ความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมและสายงานต่าง ๆ  ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

   7.3 ข้อก าหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เช่น บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรคติดต่อ  จ าเป็นต้องได้รับการป้องกันและตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

  8. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่ส าคัญที่มี 

ผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการในความรับผิดชอบของงาน ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  

ต่อไปนี้ 

   8.1 อาคารและสถานที ่

   8.2 จุดที่ให้บริการต่าง  ๆ 

   8.3 เครื่องใช้ส านักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   8.4 เครื่องมือทางการแพทย์ 

   8.5 เทคโนโลยีต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

   8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่น ๆ  ที่ส าคัญของแต่ละแห่ง 

  9. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ รวมทั้ง

กฎหมายต่าง ๆ  ที่หน่วยงานใช้เป็นกฎระเบียบพิเศษ และมีความส าคัญต่องานหลักของหน่วยงาน 

(ไม่รวมกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับกับทุกส่วนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ส าคัญ  

ได้แก่ 

   9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2540 
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   9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

   9.3 แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิผู้ป่วยส าหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

   9.4 กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ  ที่ส าคัญส าหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแต่ละแห่ง  เช่น  การรับรอง  (Accreditation)  ใบรับรอง  (Certification)  ของ     

หน่วยงานที่ต้องมี 

 

II. การปรับปรุงผลการด าเนินงานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

   1. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการ

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยใช้  Public Sector 

Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality Assurance (QA)  เป็นต้น 

   2. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการท างานหลักอย่างเป็นระบบ  เช่น  การวัดจากจุดคุ้มทุน  การวัดความพึงพอใจของ      

ผู้ใช้บริการ  การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ  เป็นต้น 

   3. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก าหนดแนวทางในการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization)  อย่างเป็นระบบ  เช่น  แนวทางการจัดการความรู้

ภายในองค์กร  (Knowledge  Management)  การทบทวนผลการด าเนินงานที่มีปัญหาต่าง ๆ เป็น

ต้น 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

 

  การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด 

 

 1.1 การประเมินปัญหา ความต้องการ และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

  พยาบาลผ่าตัดประเมินปัญหาและความต้องการ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย  

จิตใจ  อารมณ์  และปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัวก่อนผ่าตัด 

 

  แนวทางปฏิบัต ิ

  1. ประสานงานกับทีมพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย/ทีมวิสัญญีพยาบาล/ศัลยแพทย์          

และทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนการผ่าตัด 

  2. เย่ียมผู้ป่วยก่อนวันผ่าตัด  เพื่อ 

   2.1 สร้างสัมพันธภาพ  พร้อมทั้งท าความรู้จัก  ชื่อ  สกุล และตัวผู้ป่วย  

เพื่อป้องกันการท าผ่าตัดผิดคน 

   2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเรื่องการลงนามยินยอมผ่าตัด     

ผลการตรวจร่างกาย  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  และเอกสารสิทธิในการรักษาพยาบาล 

   2.3 ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย  โดยรวบรวมข้อมูล     

ผู้ป่วยจากการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสี  

หรือผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ  รวมทั้งความพร้อมด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ของผู้ป่วย    

ก่อนผ่าตัด 

   2.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อภิปราย และวางแผนการดูแลผู้ป่วย    

ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยในขณะผ่าตัด 

   2.5 ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและครอบครัว  ทบทวนการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัด    

ขณะผ่าตัด  หลังผ่าตัด  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด 

   2.6 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัว  ซักถาม  หรือระบายความรู้สึก 

   2.7 แจ้งข้อมูลให้กับพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย  ในกรณีดังนี้ 

    2.7.1 การเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม 

    2.7.2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสีหรือ

ผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ  ไม่ครบ 

มาตรฐานที่  1 
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    2.7.3 อาการผิดปกติที่ยังควบคุมไม่ได้ 

  3. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้ายเข้าห้องผ่าตัด  ดังนี้ 

   3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคลและแผนการผ่าตัด 

   3.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดตามแผนการ

รักษา 

   3.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  ผลการตรวจร่างกาย  ผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสี  หรือผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ 

   3.4 ประเมินความพร้อมด้านจิตใจและดูแลด้านจิตใจ  เพื่อลดความ

วิตกกังวลและความกลัวต่อการผ่าตัด 

  4. บันทึกรายงานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญ/ภาวะเส่ียงที่พบ    

กับทีมผู้ดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด 

 

  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

  1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหา  ความต้องการด้านร่างกาย  จิตใจ และ

อารมณ์ก่อนผ่าตัด 

  2. ผู้ป่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล  ความกลัวต่อการผ่าตัด 

 

 1.2 เตรียมความพร้อมพยาบาลผ่าตัดและอุปกรณ์  เครื่องมือ 

       พยาบาลผ่าตัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  เครื่องมือ/เครื่องใช้   

ห้องผ่าตัด และเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการผ่าตัด 

 

  แนวทางปฏิบัต ิ

  1. พยาบาลช่วยทั่วไป  (Circulating  Nurse) 

   1.1 ตรวจสอบความพร้อมของห้องผ่าตัด  ได้แก่ ความสะอาดภายใน  

ห้องผ่าตัด  แสงสว่าง  และอุณหภูมิตามมาตรฐานโครงสร้างของหน่วยงาน 

   1.2 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องมือ

ส ารองในภาวะฉุกเฉิน  เช่น  เครื่องจี้ไฟฟ้า  (Electro  Surgery)  เครื่องดูดสารคัดหล่ัง  (Suction)  

ไฟผ่าตัด  เครื่องมือช่วยฟื้นคืนชีพ และยา  เครื่องมือที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน  ไฟฉุกเฉิน  ให้สามารถ  

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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   1.3 เตรียมเครื่องมือผ่าตัด  เครื่องผ้าที่ปราศจากเชื้อ และเตรียมเครื่องมือ

ครบตามชนิดของการผ่าตัดนั้น  ๆ 

   1.4 ตรวจสอบกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อครบตามขั้นตอน และ  

มาตรฐาน  ท้ังวันผลิต  วันหมดอายุ/และเปิดเครื่องมือผ่าตัดด้วยวิธี  Sterile  Technique 

   1.5 ตรวจนับเครื่องมือ  ผ้าซับโลหิต  ผ้า  Gauze, NSS  เข็มเย็บแผลหรือ

วัสดุที่อาจคงค้าง  พร้อมบันทึกจ านวนไว้เพื่อใช้ตรวจสอบ  เมื่อเสร็จส้ินการผ่าตัดร่วมกับพยาบาล       

ส่งผ่าตัด 

   1.6 ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมผูกรัดผู้ป่วยก่อนให้ยาสลบ  เพื่อป้องกันการ 

ตกเตียง 

  2. พยาบาลส่งผ่าตัด  (Scrub  Nurse) 

   2.1 เตรียมตัวเข้าร่วมทีมผ่าตัดตามเทคนิคและขั้นตอนการเตรียมตัว    

เข้าร่วมทีมผ่าตัด  ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 

   2.2 จัดเตรียมโต๊ะผ่าตัด  ตรวจสอบความพร้อม  ความครบถ้วนของ

เครื่องมือเครื่องใช้  ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. พยาบาลผ่าตัดมีความพร้อมก่อนให้บริการผ่าตัด 

2. อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ พร้อมให้บริการผ่าตัด 

 

   การพยาบาลระยะผ่าตัด 

 

 พยาบาลผ่าตัดให้การพยาบาลผู้ป่วย ตลอดระยะการผ่าตัดอย่างปลอดภัย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. พยาบาลช่วยทั่วไป  (Circulating  Nurse) 

  1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคล  ประวัติการรักษา  ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสีหรือผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ  ก่อนเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเข้าห้อง

ผ่าตัด 

มาตรฐานที่  2 
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  1.2 อธิบายให้ผู้ป่วยร่วมมือในการผ่าตัด  ไม่สัมผัสบริเวณผ่าตัด  ผ้า และ

เครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อแล้ว  (กรณีผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่) 

  1.3 แนะน าการปฏิบัติตน และวิธีส่ือสารกับทีมผ่าตัดในระหว่างการผ่าตัด      

(กรณีผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่) 

  1.4 จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับประเภทของการผ่าตัดและระวังการเปิดเผย

ร่างกายส่วนที่ควรปกปิด 

  1.5 ท าความสะอาดผิวหนังเฉพาะที่  ให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคปลอดเชื้อ 

  1.6 ร่วมตรวจนับและเป็นพยานยืนยันในการตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือ          

ผ้าซับโลหิต  ก่อนผ่าตัด  และก่อนปิดแผลผ่าตัดร่วมกับพยาบาลส่งผ่าตัดและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

  1.7 อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนการผ่าตัด    

และปฏิบัติการดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 

  1.8 สังเกตความก้าวหน้าของกระบวนการผ่าตัด  คาดการณ์ถึงความต้องการ

ของทีมผ่าตัด  และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นได้ทันเวลา 

  1.9 เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  เช่น  อุปกรณ์

ช่วยฟื้นคืนชีพ  การจัดการกับอุปกรณ์  เครื่องมือที่อาจช ารุดหรือการใช้เครื่องมือเพิ่ม 

  1.10 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

  1.11 เก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาอย่างถูกต้องในรายที่ต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจ 

 2. พยาบาลส่งผ่าตัด  (Scrub  Nurse) 

  2.1 ส่งเครื่องมือถูกต้องตามขั้นตอนการผ่าตัดและตามหลักการ Standard  

Precautions 

  2.2 ช่วยผ่าตัดโดยระมัดระวังการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือจากการดึงรั้งของ 

Retractor  เครื่องจี้ หรือการวาง  Plate  และดูแลให้คงสภาพปราศจากเชื้อบริเวณผ่าตัดตลอดเวลา 

  2.3 สังเกตความก้าวหน้าของกระบวนการผ่าตัด  คาดการณ์ถึงความต้องการ

ของทีมผ่าตัด  เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมผ่าตัด  และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จ า

เป็นได้ทันเวลา 

  2.4 เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  เช่น  อุปกรณ์

ช่วยฟื้นคืนชีพ  การจัดการกับอุปกรณ์  เครื่องมือที่อาจช ารุดหรือการใช้เครื่องมือเพิ่ม 
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  2.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการตรวจวินิจฉัย  หรือการ

รักษาเพิ่มเติม 

  2.6 ตรวจนับยืนยันจ านวนอุปกรณ์  เครื่องมือ  ผ้าซับโลหิต  ก่อนเย็บปิดแผล

ตาม  Count  Procedure  และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

  2.7 ดูแลความอบอุ่นของร่างกายผู้ป่วย/การใช้สารน้ า และอุปกรณ์ที่มีความ

อบอุ่นในร่างกาย  ผู้ป่วยตลอดระยะการผ่าตัด  เพื่อป้องกันภาวะ  Hypothermia  หลังผ่าตัด 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยปลอดภัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มผ่าตัดจนสิ้นสุดการผ่าตัด 

 2. ผู้ป่วยผ่าตัด  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  จากการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 

 

    การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด 

 

 พยาบาลผ่าตัดให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบาย และปลอดภัย  

จากภาวะแทรกซ้อน 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. พยาบาลส่งผ่าตัด  (Scrub  Nurse) 

  1.1 ตรวจสอบแผลผ่าตัด/ท่อระบาย/สายสวนปัสสาวะ/NG tube และอุปกรณ์

ที่ติดร่างกายผู้ป่วยก่อนเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากเตียงผ่าตัด 

  1.2 ตรวจสอบบริเวณที่ติดแผ่นส่ือ และส่วนของร่างกายผู้ป่วย ที่อาจมี        

ผลกระทบจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และรอยกดทับที่อาจเกิดจากการจัดท่า 

  1.3 ดูแลความสะอาดและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้าย 

  1.4 ประสานงานกับวิสัญญีพยาบาล/แพทย์และพนักงานเวรเปล  เพื่อเตรียม

ความพร้อมผู้ป่วยในการเคล่ือนย้ายออกจากห้องผ่าตัด 

  1.5 ช่วยเหลือเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดด้วยความปลอดภัย 

  1.6 บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและบันทึกข้อมูลอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.7 รวบรวมอุปกรณ์  เครื่องมือ เพื่อท าความสะอาด และท าให้ปราศจาก เชื้อ

ตามมาตรฐานการท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ 

มาตรฐานที่  3 
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 2. พยาบาลช่วยทั่วไป  (Circulating  Nurse) 

  2.1 ตรวจสอบ/ส่งตรวจ  Specimen  ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 

  2.2 ช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยังหอ้งพักฟื้นหรือหอผู้ป่วยหนักตามความจ าเป็น 

  2.3 ส่งต่อข้อมูลระหว่างผ่าตัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ผู้ป่วยสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด 

 

    การดูแลต่อเนื่อง 

 

 พยาบาลผ่าตัดดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องตามแผนการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตาม

ขอบเขตวิชาชีพ  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินสภาพร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น การเจ็บปวด  

ความไม่สุขสบายต่าง ๆ 

 2. ให้ความช่วยเหลือ แนะน าผู้ป่วยและครอบครัว ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย    

ในขอบเขตของวิชาชีพ  ด้วยความเอาใจใส่ท่ีจะสนองตอบต่อปัญหาของผู้ป่วยอย่างแท้จริง 

 3. ให้ข้อมูลและรายงานอาการ หรือความผิดปกติต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่พยาบาล     

หอผู้ป่วยท่ีดูแลต่อได้รับทราบ  เพื่อให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการผ่าตัดตามขอบเขตวิชาชีพ 

 5. ประสานงานกับทีมพยาบาลหอผู้ป่วย  และให้ค าแนะน าผู้ป่วยผ่าตัดและครอบครัว 

เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูสภาพ  (Early  Ambulation) 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการดูแลจากทีมพยาบาลผ่าตัดและพยาบาลหอผู้ป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง 

 2. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายในเวลาที่เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่  4 
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       การสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 พยาบาลผ่าตัดปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยได้สอดคล้อง

กับปัญหาและความต้องการ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ใช้ข้อมูลจากการประเมินในระยะแรกและต่อเนื่องในการวินิจฉัยความต้องการ

สร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว 

 2. ก าหนดแผนการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคมผู้ป่วย  โดย

ผสมผสานแผนนี้  เข้ากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 3. สร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย  สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  ในประเด็นดังนี้ 

  3.1 กระตุ้นการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม  เพื่อการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ  

และข้อ  การฝึกการหายใจ  การไอ  เป็นต้น 

  3.2 กระตุ้นการผ่อนคลาย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  โดยไม่ขัดต่อภาวะความ   

เจ็บป่วยของผู้ป่วย  เช่น  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  เป็นต้น 

  3.3 การกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัย  โดยไม่ขัดต่อภาวะความเจ็บป่วยของ  

ผู้ป่วย 

 4. ประเมินความก้าวหน้าของภาวะสุขภาพผู้ป่วยที่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ    

ทุกครั้ง  ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในขั้นตอนต่อไป  โดยผสมผสานเข้ากับการประเมิน/

เย่ียมตรวจที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 

 5. ปรับปรุงแผนการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นปัจจุบัน 

 6. ประเมินสรุปผลการสร้างเสริมสุขภาพ 

 7. บันทึกการให้บริการสร้างสริมสุขภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

มาตรฐานที่  5 
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    การคุ้มครองภาวะสุขภาพ  

 

 พยาบาลผ่าตัดปฏิบัติการพยาบาลที่มีเป้าหมายในการคุ้มครองภาวะสุขภาพ เพื่อ

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยผ่าตัดตั้งแต่ระยะแรกและต่อเนื่อง  เพื่อวินิจฉัย

ความต้องการการคุ้มครองภาวะสุขภาพจากอันตรายต่าง ๆ  ท้ังร่างกาย  และจิตใจ 

 2. วางแผนการคุ้มครองภาวะสุขภาพจากอันตราย ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ร่วมกับ

ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 3. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

  3.1 ตรวจสอบผู้ป่วยอย่างละเอียด  ป้องกันการผ่าตัดผิดคน  ผิดอวัยวะ  และ 

ผิดข้าง 

  3.2 จ าแนกผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงและมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน 

  3.3 จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการผ่าตัด และมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และ

เครื่องป้องกันการบาดเจ็บขณะผ่าตัด  และจากการจัดท่าผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัด 

  3.4 ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักการของ  Standard  Precautions  ตลอด

ระยะการผ่าตัด  เพื่อป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อจากการผ่าตัดและคุ้มครองตนเองจากการติดเชื้อจากผู้ป่วย 

  3.5 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ด้วยความ

ระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนย้าย 

  3.6 ตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการไม่มีส่ิงสูญหาย หรือตกค้างใน    

แผลผ่าตัด 

  3.7 จัดส่ิงแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้เหมาะสม  มีความปลอดภัย 

 4. ติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์การเกิดอันตราย  วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุง  

แผนการปกป้องอันตรายด้านร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง 

 5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพผู้ป่วย 

 6. บันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพผู้ป่วย 
 

มาตรฐานที่  6 
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ผู้ป่วยผ่าตัดปลอดภัยจากอันตรายที่สามารถป้องกันได้ 

 

   การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 

 

 พยาบาลผ่าตัดให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินปัญหา  ความเข้าใจ  การรับรู้ และความคาดหวัง เกี่ยวกับอาการและ

ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อมูล และความรู้แก่    

ผู้ป่วยและครอบครัว 

 2. วางแผนการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ตามปัญหา

และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย 

 3. ให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว  ในเรื่องต่อไปนี้ 

  3.1 ภาวะของโรคและแผนการรักษา 

  3.2 วิธีการผ่าตัด  ขั้นตอนการผ่าตัด  และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแล 

  3.3 การปฏิบัติตนก่อนผ่าตัด  ระหว่างผ่าตัด  และหลังผ่าตัด 

  3.4 สิทธิที่พึงมีและพึงได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  3.5 การใช้สถานที่ ส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ านวยความสะดวก  และแหล่งประโยชน์

ในโรงพยาบาล 

  3.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว 

 4. อธิบายหรือชี้แจงให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจเหตุผล และความจ าเป็นของการ

ลงนามยินยอมรับการรักษา 

 5. ให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 

 6. บันทึกการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและแผนการรักษา 

 2. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 

                          การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

 

 พยาบาลผ่าตัดปฏิบัติการพยาบาล โดยเคารพในศักดิ์ศรีและพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย

ตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกคน โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา โดย

ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ดังนี้ 

  1.1 ให้การดูแลผู้ป่วยทุกรายเป็นอย่างดี อย่างสมเหตุสมผล และตัดสินใจให้

การดูแลเป็นราย ๆ  ตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคที่เป็น  ด้วยวิจารณญาณ และความรู้   

ในวิชาชีพ 

  1.2 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเอื้ออาทร 

มีน้ าใจ  เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  เห็นอกเห็นใจ  ให้ความเป็นกันเองบนพื้นฐานของความเมตตา 

กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

  1.3 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกคนด้วยความสุภาพ  อ่อนโยน  ปราศจากการบังคับ   

ขู่เข็ญ  ล่วงเกิน  ดูหมิ่น  และอธิบายหรือบอกกล่าวทุกครั้งแก่ผู้ป่วยและครอบครัวก่อนปฏิบัติการ

พยาบาล 

  1.4 ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ การใช้อ านาจหน้าที่และข้อได้เปรียบ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัว 

  1.5 เคารพในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมของผู้ป่วย 

  1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาลภายใต้ข้อมูล               

ที่ครบถ้วนชัดเจน 

  1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวซักถามและขอความช่วยเหลือ 
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 2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  ดังนี้ 

  2.1 การให้ข้อมูล/บอกกล่าวข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  เกี่ยวกับ 

   2.1.1 การบริจาคอวัยวะ 

   2.1.2 การผูกยึด 

   2.1.3 แผนการรักษาของแพทย์และแผนการพยาบาล 

  2.2 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วย  เกี่ยวกับ 

   2.2.1 ความลับของเวชระเบียนทั้งสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน 

   2.2.2 การเผยแพร่ข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้/วิจัย 

   2.2.3 การเปิดเผยร่างกายจากบริการรักษาพยาบาล 

 3. ดูแลให้ได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้และไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  จากบุคลากร 

ทางการแพทย์อื่น 

  3.1 การได้รับค าอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย  รวมทั้ง

วิธีการตรวจรักษาต่าง  ๆ 

  3.2 ให้ผู้ป่วยทุกคนมี สิทธิที่จะได้รับทราบ ชื่อ - สกุล  และประเภทของ                             

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

  3.3 ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย  เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

  3.4 พยาบาลวิชาชีพเป็นแบบอย่างและควบคุมก ากับให้สมาชิกทีมการ

พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการเคารพสิทธิผู้ป่วย 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิที่พึงได้อย่างเหมาะสมตามปัญหาและความต้องการ 

2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน  
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  การบันทึกทางการพยาบาล 

 

 พยาบาลผ่าตัดบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง 

สามารถใช้ส่ือสารกับทีมพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพได้ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ก าหนดแนวทางและแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้ครอบคลุม

กระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  1.1 การประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  ขณะผ่าตัด  และหลังผ่าตัดเกี่ยวกับ

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

  1.2 การวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาล 

  1.3 การปฏิบัติการพยาบาลท่ีให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดทุกระยะ 

  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

  1.5 การส่งต่อการรักษาไปยังหอผู้ป่วย รวมท้ังให้นะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ในรายท่ีไม่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

 2. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้ครอบคลุม  ถูกต้อง และต่อเนื่อง  ตั้งแต่แรกรับ

จนจ าหน่ายตามมาตรฐานและแนวทางการบันทึก  ซึ่งครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  2.1 ปัญหาการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 

  2.2 การวางแผนการพยาบาลที่จะให้กับผู้ป่วยครอบคลุมปัญหา และความ

ต้องการ 

  2.3 การปฏิบัติการพยาบาล 

  2.4 การตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

 3. มีระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูลของการบันทึก

ข้อมูลการพยาบาลของผู้ป่วยในแต่ละเวร/วัน 

 4. น าผลการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

 

 

มาตรฐานที่  9 



บ
ทที่ 8 งานผู้ป่วยผ่าตัด 

ส ำนกักำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 277 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. บันทึกทางการพยาบาลสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยผ่าตัดได้ครบถ้วน และต่อเนื่อง  และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 2. บันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุ 100% 1. จ านวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเป้าหมาย      ที่บรรลุตามเป้าหมาย 

   จ านวนแผนงาน/โครงการ 

              ทั้งหมด 

   

มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ   

  พยาบาล   

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่นัดผ่าตัด 

(Elective 

100% 1. จ านวนผู้ป่วย Elective Case 

 Case)  ได้รับการประเมินปัญหา

และ 

   ที่ได้รับการประเมินปัญหา 

 เตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน      และเตรียมความพร้อม 

 ก่อนวันผ่าตัด   ตามมาตรฐานก่อนวันผ่าตัด 

   จ านวนผู้ป่วย Elective Case 

              ทั้งหมด 

2. ความปลอดภัยของผู้ป่วย   

 2.1 จ านวนอุบัติการณ์การระบุตัว 0  2.1 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผู้ป่วยผิดคน    อุบัติการณ์ 

 2.2 จ านวนอุบัติการณ์การผ่าตัด 0  2.2 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผู้ป่วยผิดคนหรือผิดต าแหน่ง    อุบัติการณ์ 

 2.3 จ านวนอุบัติการณ์มีส่ิงของ/ 0  2.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  อุปกรณ์ตกค้างในร่างกายผู้ป่วย    อุบัติการณ์ 

  หลังผ่าตัด   

x 100 

x 100 
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 2.4 จ านวนอุบัติการณ์การเกิด 0  2.4 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  อุบัติเหตุท่ีป้องกันได้ของผู้ป่วย    อุบัติการณ์ 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

 2.5 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดสะอาด 0% 2.5    จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

            แผลผ่าตัดสะอาด 

   จ านวนแผลผ่าตัดสะอาดท้ังหมด 

3. ร้อยละผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการ 100% 3.   จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการ 

 ประเมินอาการและสอนการปฏิบัติตัว   ประเมินอาการและสอนการ 

 หลังผ่าตัด        ปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด 

   จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด 

4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ   

 4.1 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 0  4.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ    ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 

  พยาบาล    ละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการ 

 4.2 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 0  4.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม 

  ทางการพยาบาล    บริการของบุคลากรทางการ 

    พยาบาล 

 4.3 ร้อยละของการแก้ไข  และ/หรือ 100%  4.3 จ านวนข้อร้องเรียนท่ีได้ 

  การตอบกลับข้อร้องเรียนของ    รับการแก้ไข/ตอบกลับ 

  ผู้ใช้บริการ      จ านวนข้อร้องเรียน 

            ทั้งหมด 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ต่อบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

            แบบสอบถาม 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ส่วนเสียต่อบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

            แบบสอบถาม 
   

x 100 

x 100 

x 100 

x 100 

x 100 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

มิติที่  3 ด้านประสิทธิภาพของการ   

  ปฏิบัติการพยาบาล   

1. ผลิตภาพ  (Productivity)  ของ 80-

85% 

1.       จ านวนชั่วโมง 

 หน่วยงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   การปฏิบัติงานที่ต้องการ 

         จ านวนชั่วโมง 

      การปฏิบัติงานจริง 

2. จ านวนยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการส ารวจยา/ 

 แพทย์  หมดอายุเหลือค้าง   เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

   หมดอายุในแต่ละเดือน 

3. จ านวนอุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัด 0 3. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 เนื่องจากความไม่พร้อมของห้องผ่าตัด   อุบัติการณ ์

4. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จ านวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ     พยาบาลท่ีปฏิบัติตาม 

 ที่ก าหนดไว้      มาตรฐาน/แนวทาง 

      ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

   จ านวนบุคลากรทางการ 

       พยาบาลท้ังหมด 

5. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5.   จ านวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ   พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล 

 พยาบาลได้ถูกต้อง   โดยใช้กระบวนการพยาบาล 

              ได้ถูกต้อง 

     จ านวนบุคลากรทางการ 

          พยาบาลท้ังหมด 

   

   

x 100 

x 100 

x 100 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

มิติที่  4 ด้านการพัฒนาองค์กร   

1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 80% 1.   จ านวนบุคลากรทางการ 

 มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด       พยาบาลท่ีมีสมรรถนะ 

        ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

      จ านวนบุคลากรทางการ 

   พยาบาลท่ีได้รับการประเมิน 

         สมรรถนะทั้งหมด 

2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2.    จ านวนบุคลากรทางการ 

 ได้รับการอบรมเกี่ยวข้องกับงานที่     พยาบาลท่ีได้รับการอบรม 

 รับผิดชอบอย่างน้อย 10 วัน/คน/ป ี   ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

      อย่างน้อย 10 วัน/คน/ป ี

       จ านวนบุคลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3.      จ านวนบุคลากรทางการ 

 ได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วย     พยาบาลท่ีได้รับการอบรมฟื้นฟู 

 ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย   ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 1 ครั้ง/คน/ป ี        อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ป ี

       จ านวนบุคลากรทางการ 

            พยาบาลท้ังหมด 

4. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดอบุัติเหตุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากร   อุบัติการณ ์

 ทางการพยาบาล   

5. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 บรรยากาศการท างานของบุคลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

x 100 

x 100 

x 100 

x 100 
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 ทางการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

             แบบสอบถาม 
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