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ค�ำน�ำ
นโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทใน
การดูแลสุขภาพประชาชนมากยิง่ ขึน้ นับเป็นก้าวส�ำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มีการขยาย
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบมากขึน้ จ�ำเป็นต้องมีการจัดการด้านบุคลากรสุขภาพให้สอดคล้องเหมาะสม เพือ่ คุณภาพ
และประสิทธิภาพของบริการที่ประชาชนพึงได้รับ
พยาบาลวิชาชีพได้รบั การยอมรับว่าเป็นบุคลากรสุขภาพทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการผลักดันให้การด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในบทบาทของตน และ
ภาระงานที่ควรจะเป็นในฐานะผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาการพยาบาลและส�ำนักการพยาบาล จึงได้จัดท�ำ “คู่มือปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล” ขึ้น ประกอบด้วย สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล ทั้งสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ สมรรถนะด้านการบริหาร มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  ใช้เป็นคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ใช้ในการประเมินและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนือ่ ง  รวมทัง้ เป็นการสือ่ สารแก่ผบู้ ริหาร ส่วนกลาง และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ทราบถึงภารกิจของ
งานการพยาบาล หน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ให้สามารถจัดระบบสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
คู่มือฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
สถานีอนามัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สภาการพยาบาลและส�ำนักการพยาบาล
ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นแห่งความส�ำเร็จนี  ้ หากท่านผูอ้ า่ นหรือผูน้ ำ� ไปใช้  มีขอ้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ประการใด สภาการพยาบาล และส�ำนักการพยาบาลยินดีรับฟังเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป
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บทที่ 1
บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเกิดขึน้ จากการมุง่ เน้นเพือ่ การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพ  
และประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุขได้ดำ� เนินการตามนโยบายดังกล่าว  ซึง่ ก�ำหนด
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  เน้นการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ  โดยการยกระดับ
บริการระดับปฐมภูมิของสถานีอนามัยเป็น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)   ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ในการร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้มศี กั ยภาพและคุณภาพดียงิ่ ขึน้   เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
เพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  สามารถพึง่ พาตนเอง  (self care)
พึ่งพาซึ่งกันและกัน (mutual help) ด้านสุขภาพได้ในที่สุด  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน  หมู่บ้าน  ต�ำบล  โดยเน้นบริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบ  และดูแลสุขภาพตนเอง

ภารกิจหลัก
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านการรักษาพยาบาล
3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค
4. ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
5. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
		
ภายใต้ภารกิจหลัก 5 ประการดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ยังต้องพัฒนาไปสูก่ ารเป็นโรงพยาบาล
สาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อคนไทยสุขภาพดี  มีรอยยิ้ม โดยการด�ำเนินการ  3  องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) การสร้างบรรยากาศ
ที่ดี (Structure)  2) การให้บริการที่ดี (Service)  3) การปรับปรุงให้มีระบบบริหารจัดการ (Management) ที่ดีซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ  ดังนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

1

1. การสร้างบรรยากาศที่ดี
1.1 ปรับโฉมด้านกายภาพ  สิ่งแวดล้อมทั่วไป  ภูมิทัศน์
1.2 พื้นที่ให้บริการห้องตรวจ  ห้องน�้ำ  ห้องพักผ่อน
1.3 มุมให้ความรู้
2 การให้บริการที่ดี
2.1 ลดระยะเวลารอคอยการตรวจ  รอรับยา
2.2 การจัดคิวรอตรวจ  นัดเวลาตรวจชัดเจน
2.3 จัดบริการให้ค�ำแนะน�ำก่อนกลับบ้าน
2.4 จัดบริการส่งต่อ – ส่งกลับ  และนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรม
3. การจัดบริการที่ดี
3.1 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  
3.2 จัดให้มีระบบประกันสุขภาพ
3.3 จัดระบบให้มีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ 1 ช่องทางต่างๆ

รูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  
การจัดรูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นการปรับเปลีย่ นมาจากสถานีอนามัย และศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชน ดังนัน้ เมือ่ จัดกลุม่ มาเป็นรูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จึงเป็นการจัดโดยใช้เป้าหมายจ�ำนวนประชากร
ในพื้นที่เป็นเกณฑ์  และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการยกระดับบริการปฐมภูมิจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล  เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมเป้าหมายในทุกพืน้ ทีอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ นัน้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมทัง้ มีการก�ำหนดนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและสมรรถนะของพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล รวมถึงมาตรฐานบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เพื่อให้บริการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ลักษณะงานและภารกิจหลักของงานการพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ลักษณะงานการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เป็นงานให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น
และฟื้นฟูสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวม และต่อเนื่อง (Comprehensive, Holistic and Continuum
Care) แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งผู้เจ็บป่วย หรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ และ
ครอบครัวทีบ่ า้ นในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโดยเชือ่ มโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   และภาคประชาชน  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภารกิจหลักของงานการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ภารกิจที่ 1 จัดบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในชุมชน (Community Nursing  Service)
กิจกรรม
1. การประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อน�ำมาวางแผนจัดบริการที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. การจัดระบบบริการพยาบาลเชิงรุกที่มีความหลากหลายของการบริการพยาบาล มุ่งเน้น ส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชน เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการของชุมชน
3. การคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มอายุ ปัญหาสุขภาพ ภาวะคุกคามในท้องถิ่น และตามนโยบายของประเทศ
4. การเสริมพลัง (Empower) ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ เกิดกลุ่มช่วยเหลือกัน และสามารถตัดสินใจในการดูแลตนเองและ
การเลือกใช้บริการสุขภาพได้ถูกต้อง เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน บนพื้นฐาน
การพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การเชื่อมประสานแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดการจัดการ
เรื่องสุขภาพของชุมชน
6. วางแผนดูแลสุขภาพของประชาชนทีส่ อดคล้องกับภาวะสุขภาพในบริบทของประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
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ภารกิจที่ 2 ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นและการรักษาต่อเนื่อง
กิจกรรม
1. การรักษาโรคเบื้องต้น ในสถานบริการและในชุมชน
2. การบรรเทาอาการ  การลุกลามของโรค และการปฐมพยาบาล
3. การส่งต่อ และการรับกลับมาดูแลต่อเนื่อง
ภารกิจที่ 3 จัดบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานบริการ
กิจกรรม
1. การประเมินและวินจิ ฉัยภาวะสุขภาพของผูใ้ ช้บริการและชุมชน เพือ่ น�ำมาวางแผนการจัดบริการ  สุขภาพ  
ที่ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพให้เหมาะสมกับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. การตรวจและการรับฝากครรภ์ การท�ำคลอด การพยาบาลมารดาหลังคลอด รวมทัง้ การตรวจภายใน  และ
การพยาบาลทารกแรกเกิด การให้บริการสุขภาพเด็กดี การให้ภูมิคุ้มกันโรค และวางแผนครอบครัว
3. การให้คำ� ปรึกษา การสอน การแนะน�ำ การให้ความรูแ้ ละการฝึกทักษะ ทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว
ภารกิจที่ 4 จัดบริการการพยาบาลที่บ้าน  (Home Nursing Care)
กิจกรรม   
1. ให้บริการพยาบาลที่บ้าน
2. จัดระบบการประสานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน (Continuum  Care)
3. จัดระบบผู้จัดการดูแลสุขภาพ (Nurse Manager) และความเจ็บป่วยในผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะโรค (Manage care of a defined population) ในชุมชน โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง  
4. ดูแล/ติดตาม ดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน  (End  of  Life  Care)
5. เสริมพลังและศักยภาพผู้ป่วย และครอบครัว/ผู้ดูแลให้มีความรู้  ความสามารถ ทัศนคติที่ถูกต้อง มีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและตนเอง ควบคู่กับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ภารกิจที่ 5 จัดการ และควบคุม ก�ำกับการแพร่กระจายเชือ้ ในผูป้ ว่ ยทีส่ มั ผัสโรค/กลุม่ เสีย่ งในสถานบริการและในชุมชน
กิจกรรม
1. ด�ำเนินการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วย  ผู้ที่สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน
2. เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยที่สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ยงสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. เฝ้าระวังและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
4. เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในเครื่องมือ และสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถานบริการ และชุมชน   
5. สนับสนุนความรู้ และข้อมูลแก่ผปู้ ว่ ยทีส่ มั ผัสโรค/กลุม่ เสีย่ ง และครอบครัว  ในการป้องกันการติดเชือ้ และ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ
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ภารกิจที่ 6 ป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพแก่ประชาชน
กิจกรรม
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อสุขภาวะที่ดี  เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
2. การเฝ้าระวังการเกิดโรค และความเจ็บป่วยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่
3. เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วย ประชาชนในชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพให้ได้รับการรักษา  ป้องกันโรคที่
เหมาะสม  และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนทีม่ ภี าวะเสีย่ งทางด้านสุขภาพ  และครอบครัวทีม่ ภี าวะเสีย่ ง
ทางด้านสุขภาพ
ภารกิจที่ 7  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพ
กิจกรรม
1. ร่วมด�ำเนินการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับสาธารณภัย
(Emergency and Disaster) โรคอุบัติใหม่/ โรคอุบัติซ�้ำ (Emerging & Re-Emerging Disease)  ในพื้นที่
รับผิดชอบ
2. ท�ำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานและระบบสุขภาพ  โดยยึดผูป้ ว่ ย  ครอบครัว  และชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
ภายใต้การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ
4. การประสานระบบบริการโดยการน�ำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ภารกิจที่ 8  พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล
กิจกรรม
1. น�ำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการพยาบาลของประเทศสู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ในการพัฒนาระบบและคุณภาพบริการพยาบาลใน รพ.สต. ที่บ้านและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. พัฒนามาตรฐานการพยาบาล และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในรพ.สต. ที่บ้านและชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (CQI)
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาลในรพ.สต. ที่บ้านและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนและก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพบนพืน้ ฐานจริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพและมาตรฐานการพยาบาล
5. ใช้กระบวนการพยาบาล และองค์ความรู้ทางการพยาบาลในปฏิบัติการพยาบาล
6. ด�ำเนินการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การพยาบาลใน รพ.สต.และในชุมชนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ   
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ภารกิจที่ 9  การศึกษาวิจัยและน�ำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
กิจกรรม
1. ศึกษา/วิจัย คิดค้น หาความรู้หรือนวัตกรรม และพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (Routine to Research :
R2R) ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการพยาบาล
2. พัฒนารูปแบบ/ระบบ บริการพยาบาลที่บ้านและชุมชนโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  และ/หรือกระบวนการ
วิจัย  (Evidence  Based  and/or  Research  Based)    
3. ประเมินผลการน�ำองค์ความรู้ ระบบ/รูปแบบบริการพยาบาล ทีน่ ำ� ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
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บทที่ 3
หน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลได้ก�ำหนดโดย
ใช้กรอบลักษณะงาน และหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ปฏิบัติ 4 ด้าน ประกอบด้วย  1)  ด้านการปฏิบัติการ  2)  ด้านการ
วางแผน   3) ด้านการประสานงาน และ   4) ด้านการบริการ มีลักษณะงานตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ  3 ระดับต�ำแหน่ง คือ  ระดับปฏิบัติการ  ระดับช�ำนาญการ และระดับช�ำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท�ำงาน   ปฏิบัติ
งานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Basic Nursing Practice) ในการดูแลประชากรทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย  และผูพ้ กิ าร ตามมาตรฐานวิชาชีพ  รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีขอบเขตและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ  
1. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ พืน้ ฐานตามแนวทางทีก่ ำ� หนด  มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรม โดยค�ำนึง
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการคุ้มครองสิทธิ   (Human Right) ในการให้การพยาบาลแก่ประชาชน
และผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปญ
ั หา วินจิ ฉัยปัญหาความผิดปกติและภาวะเสีย่ งของประชาชน
และผู้ป่วยในชุมชน เพื่อวางแผนการดูแลต่อเนื่อง  ส่งต่อการรักษา และตัดสินใจให้การพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  ทันสถานการณ์ และทันเวลา

คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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3. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Nursing Care) เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่ป้องกันได้ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จิตสังคม  และจิตวิญญาณ  แก่ผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว
4. บันทึก  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  และผลของการดูแล เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ใช้บริการในชุมชนให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ หรือเป็นข้อมูลส�ำหรับการ
ปรับปรุงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
5. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน  ผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว หรือการบริการอื่นๆ
ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
6. จัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัว  ชุมชน  บนความพอเพียง ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน  
เพื่อการมีสุขภาพดี  ปลอดภัย  ทั้งด้านร่างกาย  จิตสังคม  และจิตวิญญาณของประชาชน

ด้านการวางแผนและการบริหาร   
7. วางแผนการท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบ  ร่วมด�ำเนินการวางแผนการท�ำงานของหน่วยงาน  หรือ โครงการ บริหาร
จัดการเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนด  
8. วางแผนและด�ำเนินการจัดการป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ
รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จัดบริการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม  
9. วางแผนและบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่บ้านและในชุมชน ตามขอบเขต และตัวชี้วัด
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ

ด้านการประสานงาน    
10. ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลประชาชนทุกกลุม่ อายุ ทัง้ กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และกลุ่มผู้พิการในชุมชน ตามขอบเขตกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ
11. ประสานงานส่งต่อการรักษาพยาบาลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากบุคลากร หน่วยงาน หรือ
เกี่ยวข้อง
12. ประสานการท�ำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน และหรือภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�ำหนดไว้
13. ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ของการบริการสุขภาพ
รวมทั้งเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ
14. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ด้านการบริการ   
15. สอน แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ช้บริการ ครอบครัว และชุมชน เกีย่ วกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล
รักษา ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
16. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

พยาบาลวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการพยาบาลแก่ประชาชนทุกกลุม่ อายุ ทัง้ กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการในชุมชน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช�ำนาญสูงในงานการพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลชุมชน ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีขอบเขตและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ  
1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ  ทั้งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง   
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. จัดระบบบริการพยาบาลเชิงรุก ที่มีความหลากหลายของการบริการพยาบาล สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ
3. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน และผู้ใช้บริการได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยได้อย่าง
เหมาะสม ทันท่วงที
4. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการในชุมชน อย่างต่อเนื่อง
6. เสริมพลังและศักยภาพประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้   ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่
ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง ควบคู่กับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

9

7. เฝ้าระวังและติดตามผูป้ ว่ ย และประชาชนในชุมชนทีม่ ภี าวะเสีย่ งทางสุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนกลุม่ ดังกล่าว
ได้รับการป้องกันและรักษาโรคที่เหมาะสม  ต่อเนื่อง
8. ใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์หรือกระบวนการวิจยั   (Evidence  Based  Practice  and/ or  Research  Based/
R2R)  เพือ่ พัฒนาแนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล  (Nursing  Practice  Guideline) ส�ำหรับการดูแลประชาชน
ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ   
9. พัฒนามาตรฐานการพยาบาลในชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่เพื่อน�ำไปสู่บริการ
พยาบาลที่มีมาตรฐานสูงขึ้น/มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
10. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพที่เป็นปัญหา
เฉพาะพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้านการวางแผนและการบริหาร   
11. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท�ำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานหรือระดับจังหวัด เขต ส�ำนัก
หรือกอง หรือกระทรวง บริหารจัดการ แก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนด  
12. วางแผนการรักษาพยาบาลประชาชนทุกกลุ่มอายุ   ทั้งกลุ่มปกติ   กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  และผู้พิการในชุมชน   ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กร  ภาคี
เครือข่าย  และภาคประชาชน บริหารจัดการเพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลบรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ชี้วัดของนโยบายด้านสุขภาพ
13. วางแผนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ/กลุ่มแกนน�ำในชุมชน ในการด�ำเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาล  
การพยาบาลที่บ้าน การรับมือกับสาธารณภัย (Emergency  and  Disaster)  โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ�้ำ 
(Emerging & Re-Emerging   Disease) ในพื้นที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
รับการป้องกันและดูแลที่เหมาะสม ลดอุบัติการณ์โรค ที่เป็นปัญหาส�ำคัญของพื้นที่
14. วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่บ้านและในชุมชน
ตามขอบเขต เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ หาแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ อ่ ให้เกิดบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ

ด้านการประสานงาน  
15. ประสานการท�ำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น และค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�ำหนดไว้
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มแกนน�ำในชุมชน   หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล
สุขภาพคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
17. ให้ข้อคิดเห็นหรือค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ด้านการบริการ   
1. ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชนและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
2. สอน ให้ค�ำปรึกษา เพิ่มพูนความรู้   นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดท�ำข้อมูล เอกสาร คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยี
เข้ามาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน

พยาบาลวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านการพยาบาลในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญในงานสูงมากในงานพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลชุมชน การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน    
ส�ำหรับประชาชนทุกกลุม่ อายุ ทัง้ กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย และผู้พิการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีขอบเขตและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  4  ด้านดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพือ่ ให้ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และประชาชนในชุมชนได้รับการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   
2. คัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในชุมชนที่
รับผิดชอบ
3. จัดระบบผู้จัดการดูแลสุขภาพ (Nurse  Manager) และความเจ็บป่วยในผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะโรค (Manage  care  of  a  defined  population) ในชุมชน  เพื่อประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบ
4. จัดระบบการดูแล/ติดตามดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน (End  of  Life  Care) เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพในระยะสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
5. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริการพยาบาล เชื่อมโยงเครือข่ายบริการพยาบาลทุกระดับ ทั้งปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสูงกว่า เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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6. ศึกษา วิจยั พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลทีบ่ า้ น/ในชุมชนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน หรือมาตรฐาน
การพยาบาล และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ขอ้ มูลจากภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า เพือ่ ก�ำหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานการพยาบาลทีป่ ระยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั งิ าน
7. พัฒนารูปแบบการท�ำงานระหว่างวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน/ ท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่การจัด
บริการด้านการพยาบาลชุมชนทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิและในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
8. ประเมินผลการด�ำเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ
ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดีของประชาชน
9. ก�ำหนดแนวทาง/วิธกี ารป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ในสถานบริการและในผูป้ ว่ ยทีส่ มั ผัสโรค/
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในในชุมชน

ด้านการวางแผนและการบริหาร  
10. วางแผนหรือร่วมด�ำเนินการวางแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น หรือระดับส�ำนัก         
หรือกอง มอบหมายงาน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนด
11. พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย (Emergency and Disaster)
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ  (Emerging & Re-Emerging Disease) ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ กลุ่มแกนน�ำ
ประชาชนในชุมชน หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการ
ป้องกันและดูแลที่ลดอุบัติการณ์โรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญของพื้นที่
12. วางแผนและบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด และนโยบาย
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
13. จัดโปรแกรมการเรียนการสอนด้านการพยาบาลชุมชน การศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน ส�ำหรับหลักสูตร
การพยาบาลและผดุงครรภ์ การพยาบาลเฉพาะทาง และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ และ/หรือภาค
ประชาชนที่สนใจในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้การเรียนการสอนดังกล่าวมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง และได้บุคลากรที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
14. วางแผนการนิเทศ และพัฒนางานการพยาบาลที่บ้านและในชุมชน แก่บุคลากรทางการพยาบาล และ
บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ  ทั้งในและนอกหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และ
ชุมชน

ด้านการประสานงาน  
15. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือภาคีเครือข่าย เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�ำหนดไว้
16. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานต่างๆ ในฐานะตัวแทนของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน เพือ่ เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกัน
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คู่มือปฏิบัติงาน
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17. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการสื่อสาร และข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างบุคลากร สหวิชาชีพ และ
ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิและในชุมชน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพสู่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพื่อน�ำไปสู่การจัดการด�ำเนินงานดูแลสุขภาพ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการบริการ  
19. ให้ค�ำปรึกษา อ�ำนวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและดูแลสุขภาพตนเองได้
20. ก�ำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับการ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร
21. จัดท�ำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเกีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนา
องค์กร
22. ให้ความรู้และเป็นวิทยากรด้านการพยาบาลชุมชน ในการฝึกอบรมแก่บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้บุคคล หรือหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน/ ให้การดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
23. จัดการความรู้ (Knowledge  Management) ด้านการพยาบาลชุมชน ในระดับหน่วยงาน ชุมชน หรือ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  
รวมถึงการสร้างนวตกรรม (Innovation) ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
24. เป็นทีป่ รึกษาและแนะน�ำในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนางานด้านการพยาบาลในชุมชนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน  
รวมทั้งแสดงบทบาทของพี่เลี้ยง (Coaching) และผู้ประสาน (Facilitator) แก่บุคลากรสาธารณสุข  
หน่วยงาน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข  และเครือข่ายภาคประชาชน  

คู่มือปฏิบัติงาน
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บทที่ 4
สมรรถนะพยาบาลทั่วไป
สมรรถนะทัว่ ไป ก�ำหนดขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กบั ภาระงานของพยาบาลวิชาชีพทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
และการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น  แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. สมรรถนะทั่วไป
2. สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลชุมชน  
3. สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลชุมชน
4. สมรรถนะการบริหารการพยาบาลชุมชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมรรถนะทั่วไป
สมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณ และกฎหมาย   
1. ตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของตนเองและผู้อื่น และไม่ใช้คุณค่า ความเชื่อของตนเองในการตัดสินผู้อื่น
ให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ตระหนักในข้อจ�ำกัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลเสียต่อผู้ใช้บริการและ
ปรึกษาผู้รู้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพยาบาลของตน
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจในสิทธิของตน
5. ปกป้องผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รบั การปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ หลักคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
เหมาะสม
6. สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาล ตัดสินใจเชิง
จริยธรรมและด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทมี่ คี วามขัดแย้งทางจริยธรรมและ/หรือกฎหมาย
ที่ไม่ซับซ้อน
7. ปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์        
1. ความรู้ ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
1.1 สามารถประเมินสภาพผูใ้ ช้บริการ ครอบครัว และชุมชน  โดยใช้เทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับ บุคคล  
วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลทีเ่ หมาะสม และได้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม
1.2 สามารถประเมินปัจจัยเสีย่ งและปัจจัยทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ ทัง้ ปัจจัยด้านบุคคล  สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม
1.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของ
ข้อมูล และหลักการวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างครบถ้วน
1.4   สามารถวางแผนการพยาบาลทีส่ อดคล้องกับข้อวินจิ ฉัยการพยาบาล มีความเป็นไปได้และเหมาะสม
กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/ผู้ดูแลมีส่วนร่วม  
1.5 สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีส่ อดคล้องกับข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
1.6 สามารถใช้เทคนิควิธกี ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการและ
ครอบครัว โดยยึดหลักการส่งเสริมการดูแลตนเอง หลักความปลอดภัย และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
1.7 สามารถประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย/ผลลั พ ธ์
ทางการพยาบาล ในระยะเวลาที่เหมาะสม
1.8 สามารถบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามกระบวนการพยาบาล
2. ความรู้  ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.1 สามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลแต่ละวัย
2.2 สามารถประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัยภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยงต่อโรคและความ
เจ็บป่วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
2.3 มีความรู้ในหลักการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการทางสุขศึกษา หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลักการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ  ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ส�ำคัญ
2.4 สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
2.5 สามารถให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
2.6 สามารถให้ค�ำแนะน�ำการเลี้ยงดู  ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปกติ
2.7 สามารถใช้กลวิธกี ารด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือของชุมชนในการด�ำเนินการ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคได้
2.8 สามารถวิเคราะห์ความรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และน�ำมาใช้ในการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพได้
2.9 สามารถจัดท�ำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยแก่ครอบครัว กลุ่มคน
และชุมชน
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3. ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง
3.1 สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยง ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉัย การพยาบาล
และปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง ได้อย่างปลอดภัย
3.2 สามารถใช้หลักการและเทคโนโลยีการบ�ำบัดทางการพยาบาล (nursing therapeutic principles
and technology) ในการจัดการอาการ การดูแลความสุขสบาย การเฝ้า ระวังและการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน การลุกลามของโรค และความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นหาย ที่เหมาะสมกับ
ความเจ็บป่วยและความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ
3.3 สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง หลักการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการและ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้
3.4 สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3.5 สามารถวิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม มาใช้ในการดูแล
ผู้ใช้บริการที่มีความเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
4. ความรู้ ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
4.1 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลหญิงและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
หลังคลอด และทารกแรกเกิด ทัง้ ในภาวะปกติ ภาวะเสีย่ ง และภาวะแทรกซ้อน ให้เหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพ ตามบริบทของผู้ใช้บริการและครอบครัว โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.2 สามารถคัดกรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม
4.3 สามารถท�ำคลอดปกติ และช่วยเหลือแพทย์ในการท�ำสูติศาสตร์หัตถการ
4.4 สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 สามารถให้บริการวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวิชาชีพ
4.6 สามารถสอน แนะน�ำ  ให้ค�ำปรึกษา เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การเตรียมความพร้อมใน
การมีครอบครัว การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การเตรียมตัวเพื่อการคลอด และการปฏิบัติตนในทุก
ระยะของการตั้งครรภ์และการคลอด การดูแลทารกแรกเกิด
4.7 สามารถสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด
5. หัตถการและ ทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป
สามารถปฏิบตั หิ ตั ถการ  ทักษะ/เทคนิคการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทัว่ ไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
ข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
1. บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ
1.1 มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
1.2 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
1.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณทางคลินิก (Clinical judgment)
1.4 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์  และโต้แย้งด้วยเหตุผล
1.5 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง
1.6 มีพฤติกรรมบริการที่แสดงออกถึงความเต็มใจ ความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
1.7 มีความไวทางวัฒนธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับความเป็นปัจเจกบุคคล   วัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และชื่นชมผู้อื่น
1.8 ตระหนักในสิทธิ และหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน  ปกป้องสิทธิทคี่ วรได้รบั   และรับผิดชอบในหน้าทีต่ าม
ขอบเขตวิชาชีพ
2. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1 วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟังค�ำวิพากษ์ เพื่อพัฒนาตนเอง
2.2 แสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
2.3 ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาล ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
3.1 แสดงออกถึงความภูมิใจ มีอุดมการณ์ และศรัทธาในวิชาชีพ
3.2 เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สนับสนุน ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ
3.3 มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการด�ำเนินงานของ
องค์กรวิชาชีพ
3.4 รักษาประโยชน์ของส่วนรวม องค์กร และวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
1. ภาวะผู้น�ำ
1.1 มีคุณลักษณะของผู้น�ำ ใช้กลวิธีการน�ำในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.2 สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีความคิดคล้อยตาม
1.3 สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
1.4 มีความกล้าในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและหน่วยงาน
1.5 แสวงหาการสนับสนุน ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้อง
1.6 สามารถเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน
1.7 สามารถร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขององค์กร
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2. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
2.1 มีความรู้ และสามารถบริหารจัดการงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 สามารถก�ำหนดเป้าหมายงานที่ได้รับมอบหมาย จัดล�ำดับความส�ำคัญ และวางแผน  การปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และทรัพยากร  
2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์การปฏิบตั งิ านของตน  และหาแนวทางในการพัฒนางานให้มผี ลลัพธ์ทดี่ ขี นึ้
2.4 มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีในการท�ำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพบริการของหน่วยงาน
2.5 สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่เหมาะสม
3. การท�ำงานเป็นทีม
3.1 มีความรู้ในหลักการท�ำงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน และการน�ำทีมงาน
3.2 สามารถปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถให้ขอ้ มูล ความรู้ ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของทีมงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3.4 สามารถปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีมการพยาบาล/ หัวหน้าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.5 สามารถวิเคราะห์งาน มอบหมายงาน ปฏิบตั กิ จิ กรรมในการประชุมปรึกษา  การติดตาม  การปฏิบตั งิ าน
ของสมาชิกทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อชี้แนะเพื่อป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.6 ร่วมรับผิดชอบการท�ำงานของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4. การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.1 สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาการตามความจ�ำเป็น อย่างคุ้มค่า
รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
4.2 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่ค�ำนึงถึงต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าในการปฏิบัติการ
พยาบาล
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย  
1. ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ และตั้งค�ำถามที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่จะน�ำไปสู่การแสวงหาความรู้
2. สามารถสืบค้นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม สรุปประเด็นความรูจ้ ากต�ำรา บทความวิชาการและงานวิจยั
ที่ไม่ซับซ้อน  และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. สามารถสรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้   
4. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน  ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางาน และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
5. ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ หน่วยงาน และสังคม โดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้ถูกวิจัย และค�ำนึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย
6. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
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สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
1. การติดต่อสื่อสาร
1.1 สามารถฟังอย่างเข้าใจ(empathic listening) และสรุปประเด็นจากการฟังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
1.2 สามารถอ่านข้อมูล  ความรู้ทางวิชาการ และสรุปประเด็นส�ำคัญได้
1.3 สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการได้ถูกต้อง  ตามหลักวิชาการและการอ้างอิงที่เป็นสากล
1.4 สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง โดย
เลือกใช้ถ้อยค�ำ ภาษา และสื่อที่เหมาะสม
1.5 มีทกั ษะในการสือ่ สารเชิงวิชาชีพ  รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษา และการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเชือ่
ถือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
2. การสร้างสัมพันธภาพ
2.1 ยอมรับความแตกต่างทางความคิด  โดยแสดงออกด้วยภาษา ท่าทาง การให้ข้อคิดเห็นที่เหมาะสม
2.2 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความเสมอภาค  
2.3 ให้และรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ตามศักยภาพและความเหมาะสม
2.4 มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในทีมสุขภาพและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ตามแนวปฏิบตั ใิ นสังคมนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม
2.5 มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และกาลเทศะ
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. มีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์  โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพและการพยาบาล  และระบบการจ�ำแนกข้อมูล ทางการพยาบาล
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พนื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน โปรแกรมวิเคราะห์พนื้ ฐาน โปรแกรม
น�ำเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
3. สามารถรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และเลือกใช้ขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันสมัยทีน่ า่ เชือ่ ถือ ในการวางแผน
หรือปรับปรุงการจัดบริการ
4. สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพด้านการพยาบาล และ
ความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง ติดต่อสือ่ สาร การปรึกษา ค�ำแนะน�ำ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพ
และบุคคลทั่วไป
5. สามารถจัดการข้อมูล และร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้านสังคม          
1. ด�ำรงตนเป็นพลเมืองดี
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างสม�่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง
3. สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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4. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงาน ท้องถิ่น ประเทศ และองค์กรวิชาชีพ  
5. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ด�ำรง ส่งเสริม ค่านิยม วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน มีวิจารณญาณในการ
เลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลชุมชน
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลชุมชน  เป็นสมรรถนะทีก่ ำ� หนดเพิม่ ขึน้ จากสมรรถนะทัว่ ไป  
ส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางเวชปฏิบัติชุมชน (NP)   ประกอบด้วย 5
สมรรถนะ  ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านการพยาบาลชุมชน
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย  4  สมรรถนะ  ดังนี้     
สมรรถนะที่ 1.1 สมรรถนะด้านการพยาบาลผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิตซับซ้อน/ภาวะ
เจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และผูพ้ กิ ารทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ ซับซ้อนในชุมชน
1. มี ค วามรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาการระบาด และสถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ โรค/การเจ็ บ ป่ ว ย                 
ภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ กระบวนการฟื้นฟู
2. มี ค วามรู ้ เรื่ อ งโรค กระบวนการก่ อ โรค พยาธิ ส ภาพ การกระจายของโรค
การพิเคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง/การเจ็บป่วยทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนและผลกระทบของโรค
3. มีความรู้เรื่องการตรวจ  การวินิจฉัย  การรักษา  การใช้ยา  การใช้เทคโนโลยีต่างๆ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา   
4. มีความรู้เรื่องตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรค/การ
เจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ  
5. สามารถประเมินสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน
6. สามารถคาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและวางแผน
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถวางแผน ให้การบ�ำบัดทางการพยาบาล  การฟื้นฟูสภาพ  และประเมินผล
การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย และผู้พิการปัญหาสุขภาพกายและจิตซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับแพทย์ บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนและให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรัง  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ ที่มีปัญหาสุขภาพในชุมชน
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คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

9. สามารถประสานความร่วมมือในการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่อง กับครอบครัวของ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง  ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
และผู้พิการ และแหล่งประโยชน์ในชุมชน
10. สามารถเป็นทีป่ รึกษาและให้ขอ้ มูลทางด้านสุขภาพแก่ผปู้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และผูพ้ กิ าร ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะที่ 1.2 สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง และผูพ้ กิ ารทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อนในชุมชนโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  ( Evidence-Based Practice )
1. สามารถประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
2. สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
สมรรถนะที่ 1.3 สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  และผู้พิการในชุมชน
1. มีทักษะในการจัดการข้อมูลทางสุขภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลการแปลความหมายข้อมูล
2. สามารถเสนอแนวทางการน�ำข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพบริการของหน่วยงาน
3. สามารถน�ำเสนอข้อมูลสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. สามารถระบุผลลัพธ์และตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์คณ
ุ ภาพการพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ย กลุม่ ที่
มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
5. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดผลลัพธ์คุณภาพการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่มี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
6. สามารถน�ำผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รังและผูพ้ กิ ารในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
7. สามารถจัดท�ำฐานข้อมูลและผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและ
จิต/ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชนอย่างง่าย
สมรรถนะที่ 1. 4 สมรรถนะด้านทักษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะด้านทางคลินิก ในผู้ป่วยกลุ่มที่มี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
1. มีทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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2. มีทกั ษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสุขภาพในผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและ
จิต/ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  และผู้พิการในชุมชน
3. มีทักษะการเสริมพลังและศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
4. มีทักษะการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน (End  of  Life  Care)  
5. มีทักษะการจัดการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย (Health and Disease  
Management) ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง   
และ ผู้พิการในชุมชน
6. มีทักษะในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ และใน
ผู้ป่วยที่สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ยงในชุมชน
7. มีทกั ษะในการจัดการดูแลประชาชนพร้อมรับในสถานการณ์ฉกุ เฉินและ สาธารณภัย
(Emergency and Disaster) โรคอุบตั ใิ หม่/ อุบตั ซิ ำ 
�้ (Emerging & Re-Emerging   
Disease)
8. มีทักษะในการจัดบริการพยาบาลเชิงรุก ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน
9. มีทักษะในการวางแผนและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
สามารถรักษาโรคเบือ้ งต้น และให้ภมู คิ มุ้ กันโรค ตามข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบือ้ งต้น และการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2545 และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก�ำหนด

สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลชุมชน
สมรรถนะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงด้านการพยาบาลชุมชน เป็นสมรรถนะส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพผูไ้ ด้รบั
วุฒิบัตรการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของพื้นที่ หรือของประเทศ รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้
ความช�ำนาญและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยใช้ระบบการจัดการรายบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน
รวมทั้งการจัดการให้มีระบบการดูแลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ดังนี้ (สภาการพยาบาล,
พ.ศ. 2553)
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านการพัฒนา จัดการและก�ำกับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบือ้ งต้น และการฟืน้ ฟูสภาพ
1. สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค (พยาธิสรีระวิทยาและเภสัชวิทยา) การเจ็บป่วยที่พบบ่อยในท้องถิ่น
แนวทางการป้องกันและการรักษา หลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วิธีการด�ำเนินชีวิต ที่เป็นที่มาของปัญหาสุขภาพและศักยภาพของคนในชุมชนในการออกแบบ
บริการสุขภาพตามปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของคนในชุมชน
่มือปฏิบัติงาน
22 คูพยาบาลวิ
ชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

2. สามารถประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา ให้การรักษาเบื้องต้น และติดตามผลการรักษาพยาบาล
3. สามารถจัดท�ำระบบและฐานข้อมูลสุขภาพที่จ�ำเป็น โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
4. สามารถศึกษาข้อมูลสุขภาพชุมชนทีจ่ ำ� เป็น ตามมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับ
ปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพ 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคลได้แก่
4.1 องค์ประกอบทางประชากรของชุมชน อัตราเกิด อัตราตาย กลุ่มคนส�ำคัญ กลุ่มคนที่มีความต้องการ
ด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น
4.2 ภาวะสุขภาพของคนกลุ่มต่างๆ ความต้องการด้านสุขภาพ ปัญหา สุขภาพ แบบแผนการเจ็บป่วย
ด้วยโรค อัตราป่วย อัตราตาย และวิธีการรักษาดูแลสุขภาพ
4.3 ศักยภาพของชุมชน ครอบครัวและบุคคล ระบบการจัดการปัญหาของชุมชน และแหล่งประโยชน์
ภาวะแวดล้อมที่เป็นเหตุปัจจัยของปัญหาสุขภาพ หรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพคนในชุมชน หรือ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ของชุมชน
4.4 พฤติกรรมจากวิถีการด�ำเนินชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง การเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวและชุมชน
สุขภาพครอบครัว เช่น ประวัติ ครอบครัว ภาวะพึ่งพิง ภาวะเครียดและวิกฤติ เป็นต้น
5. สามารถคัดกรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอายุ และภาวะคุกคามสุขภาพในท้องถิ่นและตาม
นโยบายของประเทศ
6. สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค  ความเจ็บป่วย และภาวะคุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
7. สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน
8. สามารถวางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการบริการสุขภาพ และประเมินผล
9. สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบตั กิ ารพยาบาลหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพกิจกรรมการจัดการปัจจัย
เสี่ยง/ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
10. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ
11. สามารถจัดการให้มีทีมผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านการดูแลและให้การพยาบาลกลุม่ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร วัยรุน่ ผูส้ งู อายุ มารดาและทารก
และกลุ่มอื่นในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน (Direct Care)
1. สามารถประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาที่ซับซ้อน  ครอบคลุมทุกมิติ
2. สามารถวินิจฉัยปัญหา  ดูแลผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค  โดยบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีระและ
เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
3. สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อผูป้ ว่ ยให้ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง
4. สามารถติดตามผูป้ ว่ ยและประชากรทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นโดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มารดาและทารก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
5. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการให้
บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
6. สามารถเสริมพลังกลุม่ เสีย่ งให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟืน้ ฟูสภาพ รวมทัง้ จัดกระบวนการ
ให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
คู่มือปฏิบัติงาน
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สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้านการประสานงาน (Collaboration)
สามารถปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยใช้หลักการสร้างหุ้นส่วนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหวิชาชีพ ในการศึกษาข้อมูลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพ และศักยภาพของชุมชน การวางแผนและการออกแบบ การปฏิบตั แิ ละการประเมินผลกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพตามความต้องการด้านสุขภาพ รวมทั้งศักยภาพของชุมชน
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (empowering) การสอน (educating) การฝึก (coaching) การเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ (mentoring)
1. สามารถให้ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับโรคและความเจ็บป่วย การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการกับ
ภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
2. สามารถสอน  และฝึกทักษะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้
3. สามารถสอน ให้ค�ำแนะน�ำและเป็นพี่เลี้ยงแก่พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่น  ให้มีความสามารถในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านการให้ค�ำปรึกษาด้านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน (Consultation)
1. สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
ให้ชุมชน โดยการประมวลข้อมูลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การดูแลผู้ป่วย
2. สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
3. สามารถเป็นทีป่ รึกษาให้กบั พยาบาลและทีมสุขภาพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
1. สามารถน�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มารดา ทารก และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2. สามารถพัฒนาแนวปฏิบัติ นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการให้บริการสุขภาพ โดยใช้
กระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน บทเรียน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และประเมินการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงให้การท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. สามารถสร้างแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อประกันคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical reasoning and
ethical decision making)
1. สามารถใช้ความรู้ ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผู้ป่วย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. สามารถบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย
3. สามารถพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ใู้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมายในชุมชน (Advocate) ให้ได้รบั การปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่าง
มีจริยธรรม เป็นธรรม และปลอดภัย
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4. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินเชิงใจจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหน่วยงานและ
หรือระดับองค์กร
5. มีส่วนร่วมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธ์ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
1. สามารถติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและที่
เกี่ยวข้องกับการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างต่อเนื่อง
2. สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3. สามารถเผยแพร่แนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน
4. สามารถน�ำหลักการจัดการความรูม้ าใช้รว่ มกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะด้านการจัดการและประเมินผลลัพธ์ (outcome management and evaluation)
1. สามารถก�ำหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2. สามารถพัฒนาหรือเลือกใช้เครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3. สามารถด�ำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชีว้ ดั ทางการพยาบาลส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
4. สามารถวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ งโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงประเมินผล
5. สามารถน�ำผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. สามารถจัดท�ำฐานข้อมูลด้านผลลัพธ์ทางการพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อใช้ติดตามและ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
7. สามารถเผยแพร่วิธีการปฏิบัติและผลลัพธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ

สมรรถนะด้านการบริหารการพยาบาลชุมชน
การก�ำหนดสมรรถนะด้านการบริหารการพยาบาลชุมชน เป็นการก�ำหนดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การขยายบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารการพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพระดับบริหารในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบตั แิ ละเป็นกรอบแนวทางส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ของพยาบาลวิชาชีพระดับบริหารอีกด้วย  ประกอบด้วย  6 สมรรถนะ คือ  1)  สมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำ  2)  สมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย  3)  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ  4)  สมรรถนะ
ด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ  5)  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและ  6)  สมรรถนะด้านสังคม  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
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สมรรถนะที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8

สมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำ   
มีความคิดรวบยอด วิเคราะห์และตัดสินใจ แก้ปัญหาใน หน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ และด้านสังคม  มีจิตสาธารณะ
สามารถน�ำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีความคิดคล้อยตาม
แสดงออกถึงความกล้าหาญในการตัดสินใจ  เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและหน่วยงาน
สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างพลังอ�ำนาจ จัดการความขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สามารถสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ที่เหมาะสม
สามารถน�ำเสนอและพูดในเวทีสาธารณะ

สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณ และกฎหมาย
1. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ หลักคุณธรรม ทฤษฏีจริยศาสตร์ ชนสิทธิ ผูป้ ว่ ย  พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ฯ หลักกฎหมายทัว่ ไป พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพและ พ.ร.บ.อืน่
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติ และการบริหาร การพยาบาล
3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนและท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วย  (Advocate)
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
5. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
3.1 สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์   โดยการบูรณาการสู่การปฏิบัติสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร
3.2 สามารถถ่ายทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.3 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 สามารถประยุกต์ประสบการณ์การท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
3.5 สามารถบริหารจัดการวัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอาคารสถานทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
คุ้มค่าคุ้มทุน
3.6 สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.7 สามารถวางแผนและด�ำเนินการนิเทศงานการพยาบาลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.8 สามารถวางแผนและด�ำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.9 สามารถด�ำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง การใช้นวัตกรรมและงานวิจัย ทางการพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.10 สามารถวางแผนและด�ำเนินการบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11 สามารถก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ด�ำเนินการบริหารจัดการผลลัพธ์ของหน่วยงาน เป็นไป ตามทีก่ ำ� หนดไว้
3.12 สามารถออกแบบและพัฒนาระบบบริการพยาบาลชุมชน ทีต่ อบสนองความต้องการด้านสุขภาพทันต่อ
สถานการณ์
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สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายและแนวโน้มด้านสุขภาพ ปัจจัยก�ำหนดภาวะสุขภาพสามารถด�ำเนิน
การตามทิศทางนโยบายสุขภาพ
4.2 สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อย่างอบอุ่นเป็นมิตร
4.4 สามารถผลักดันนโยบายทีม่ ผี ลต่อสุขภาพในชุมชน และ ขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พนื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน โปรแกรมวิเคราะห์พนื้ ฐาน โปรแกรม
น�ำเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
5.2 มีความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและด้านการพยาบาล
5.3 สามารถใช้เครือข่ายสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์   ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ด้านการพยาบาล
และความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพภาคีเครือข่าย
และบุคคลทั่วไป
5.4 สามารถน�ำเสนอสารสนเทศที่ส�ำคัญเพื่อการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงานท้องถิ่น ประเทศ
และองค์กรวิชาชีพ  
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้านสังคม          
6.1 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
6.2 แสดงออกถึงการเป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมในการก�ำหนด นโยบายสาธารณะของหน่วยงาน
ท้องถิ่น ประเทศ และองค์กรวิชาชีพ
6.3 สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม  ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 แสดงออกถึงการเป็นผู้ด�ำรง ส่งเสริม  ค่านิยม  วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน  
มีวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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บทที่ 5
มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
มาตรฐานบริการและการผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พัฒนามาจากมาตรฐานบริการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ตามประกาศสภาการพยาบาล ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 62 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2548 โดยจัดแบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 การบริหาร
การพยาบาลและการผดุงครรภ์   หมวดที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การบริหาร
พยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยแต่ละหมวดก�ำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้  
หมวดที่

มาตรฐาน

หมวดที่ 1 การบริหารการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

หมวดที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 1 การให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การให้บริการพยาบาลที่บ้าน
มาตรฐานที่ 3 การรักษาสิทธิของผูป้ ว่ ย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การบันทึกและการรายงาน

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การบริการ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการประเมินผลการบริการสุขภาพในชุมชน
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โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน  ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 1  การจัดองค์กรและการบริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อก�ำหนด

แนวปฏิบัติ

1.1 องค์กรพยาบาล มีการก�ำหนดทิศทาง
การด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น ไปตามขอบเขต
และมาตรฐานวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

1) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย และเป้าหมาย เพื่อเป็น
ทิศทางการปฏิบัติงานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น และประเทศ

1.2 การบริหารจัดการด้านการพยาบาล 1) นโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ และตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
และการผดุงครรภ์   ด�ำเนินการโดยองค์กร 2) มี อ งค์ ก รพยาบาลระดั บ อ� ำ เภอ ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การด้ า น
พยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
3) มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละสมรรถนะตามเกณฑ์ ที่
สภาการพยาบาลก�ำหนด
1.3 การจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ 1) จัดท�ำแผนกลยุทธ์ดา้ นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอดคล้องกับ
การด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์   ปั ญ หาและความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนและชุ ม ชน
ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร  การบริการ  การพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการ
2) จัดท�ำแผนปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปญ
ั หาด้านสุขภาพของพืน้ ที่ ตามล�ำดับความส�ำคัญและ
ความเร่งด่วน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพทุกระดับ
3) ร่วมจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงาน และบูรณาการ
แผนกลยุทธ์ดา้ นการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ากับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
1.4 การก� ำ หนดกลไกการบริ ห ารการ 1) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทางการพยาบาล
พยาบาลและการผดุงครรภ์ แบบมีสว่ นร่วม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เครือข่ายการพยาบาล  ทีมสหสาขา  
จากทุกภาคส่วน
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ข้อก�ำหนด
2.1 พยาบาลวิชาชีพมีจ�ำนวน คุณสมบัติ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้
2.1.1 พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ให้การ
ดูแลประชากร ไม่เกิน 2,500 คน    
2.1.2 พยาบาลวิชาชีพ 1คน รับผิดชอบ
ครอบครัว ไม่เกิน 250 ครอบครัว    
2.1.3 มี พ ยาบาลเวชปฏิ บั ติ ซึ่ ง ผ่ า น
การอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรที่
สภาการพยาบาลก� ำ หนด หรื อ ผู ้ มี วุ ฒิ
ปริญญาโททางการพยาบาลชุมชน หรือผู้มี
วุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงสาขาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน   อย่างน้อย 1 คน  
ในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

แนวปฏิบัติ
1) มีจำ� นวนพยาบาลและพยาบาลเวชปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทสี่ ภาการพยาบาล
ก�ำหนดและเพียงพอกับการให้บริการที่มีคุณภาพ
2) มีแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่น
3) มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลตามแผนฯ ทั้งด้าน
วิชาการ จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรพยาบาล

2.2 การก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ 1) มีการก�ำหนดคุณลักษณะงาน (Job specification) และค�ำบรรยาย
และคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพมีความ ลักษณะงาน (Job description) ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความ
ชัดเจน
รับผิดชอบ
2) มีการมอบหมายงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ และ เป็นไปตามขอบเขตการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.3 ระบบสนับสนุน ติดตาม ก�ำกับ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่บุคคล   ครอบครัว และ
ชุมชน ในการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน

30

1) มีการประเมินสมรรถนะของพยาบาล ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
2) มีแผนพัฒนาสมรรถนะพยาบาลให้เป็นไปตามผลการประเมิน
สมรรถนะ
3) พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง  หรือไม่น้อยกว่า 10 หน่วยการศึกษา/ปี  เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน
4) มีเครือข่ายการพยาบาล นิเทศ สนับสนุน เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน   
เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาล

คู่มือปฏิบัติงาน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อก�ำหนด
3.1 ระบบบริ ก ารพยาบาลเป็ น ไปตาม
ขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ และมี ก ารก� ำ หนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่น
ในหน่วยบริการสุขภาพอย่างชัดเจน

3.2 ระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีคุณภาพ

3.3 การก�ำหนดนโยบายและสนับสนุน ให้
พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพ
อย่างมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และ
รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมวิชาชีพ

แนวปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานได้ตามขอบเขตที่สภาการพยาบาลก�ำหนด
2) มีการก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานหลัก งานรอง ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคลากรอื่น
3) จัดระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ใช้ปัญหาและความ
ต้องการด้านสุขภาพ และศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วม/สร้างหุ้นส่วนกับประชาชนในชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอน  
4) จัดระบบการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่น
5) ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร และติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามแผน
6) มีสว่ นร่วมก�ำหนดระบบบริการสุขภาพและร่วมด�ำเนินการกับเครือข่าย
ทีมงาน เพื่อเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันในระดับต�ำบล ระดับ
อ�ำเภอ ระดับจังหวัด
1) จัดหน่วยงานและสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน
2) มีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือให้บริการตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย และ
พร้อมใช้  
3) มีแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นเป็นไปตามขอบเขต
การบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ    
4) มีการวิเคราะห์ วินจิ ฉัย วางแผน ออกแบบระบบ หรือกระบวนการ
ทีส่ ามารถ ป้องกันความเสีย่ งหรืออันตรายทีอ่ าจเกิดกับ บุคคล ครอบครัว
กลุ่มคนและชุมชน
5) มีระบบการก�ำกับ ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง  
1) มีนโยบาย มีการควบคุมก�ำกับ และสนับสนุนการใช้กระบวนการ
พยาบาลในทุกขั้นตอน
2) ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ประเมินการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ
4) มีเครือข่ายการให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายวิชาชีพและการผดุงความ
เป็นธรรม ส�ำหรับพยาบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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ข้อก�ำหนด
แนวปฏิบัติ
3.4 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการ 1) มีฐานข้อมูลทางการพยาบาล ที่ส�ำคัญ จ�ำเป็น ทันสมัย และพร้อมใช้
พยาบาลทีส่ นับสนุนการจัดบริการพยาบาล 2) มีการวิเคราะห์ จัดท�ำ  พัฒนา และใช้สารสนเทศทางการพยาบาล
อย่างมีคุณภาพ
ในการจัดบริการ และปรับปรุง คุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
4) มีการน�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญให้ องค์กรหรือชุมชนที่จะ
น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อก�ำหนด
แนวปฏิบัติ
4.1 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 1) มี ร ะบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการ
และการผดุงครรภ์ทดี่ ำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง ผดุงครรภ์
2) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่อง
3) มีระบบการบริหารความเสี่ยง
4) มีกลไกการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพการพยาบาลด้วย
ตนเอง และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายการพยาบาลอย่าง
สม�่ำเสมอ
5) มีกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด�ำเนินงานและน�ำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2  การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 1 การให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อก�ำหนด

แนวปฏิบัติ

1.1 การใช้กระบวนการพยาบาลเหมาะสม 1) ประเมิน และวินจิ ฉัยภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ เพื่อน�ำมาวางแผน ด�ำเนินการ และประเมินผลการปฏิบัติการตาม
พื้นที่
ขอบเขตการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากรในชุมชน
2) ประเมินผลการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง
3) ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เกิดขึ้น และน�ำมาปรับปรุง
การให้บริการทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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คู่มือปฏิบัติงาน
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ข้อก�ำหนด

แนวปฏิบัติ

1.2 การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 1) คัดกรองภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ ปัญหาสุขภาพและภาวะ
ครอบคลุ ม ประชากรในชุ ม ชนทุ ก กลุ ่ ม คุกคามสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น และประเทศ
เป้าหมาย
2) เฝ้าระวังการเกิดโรค ความเจ็บป่วย และภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่
3) มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Infection control) ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและในชุมชน
4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสมตามกลุม่ วัย และครอบคลุม
ทุกภาวะสุขภาพ ทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย
5) จัดกิจกรรมป้องกันโรคและความเจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
6) จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพในกลุ่มผู้ป่วย เช่น กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
ผูส้ งู อายุ และเด็กให้กลับมาด�ำรงชีวติ   และสามารถพึง่ ตนเองด้านสุขภาพ
ได้ดีขึ้น
7) สร้างและสนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (self help group)
กลุม่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (mutual help group) เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
1.3 การรักษาโรคเบือ้ งต้น ได้ตามมาตรฐาน 1) ตรวจ วินิจฉัย และบ�ำบัดรักษาโรคตามมาตรฐานการประกอบ
มีคุณภาพ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และข้อก�ำหนดการรักษาโรค
เบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
2) บรรเทาอาการ   ป้องกันการลุกลามของโรค และการปฐมพยาบาล
3) ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
4) ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย และครอบครัวในการดูแลสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
5) จัดระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยและการรับผูป้ ว่ ยกลับเพือ่ การดูแลต่อเนือ่ ง
1.4 การพยาบาลมารดาและทารก ได้ตาม 1) ให้บริการตรวจและรับฝากครรภ์ ท�ำคลอด การให้ภูมิคุ้มกันโรค
มาตรฐาน และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนครอบครั ว การให้ ก ารดู แ ลมารดาและทารกแรกเกิ ด
การสนับสนุนให้เลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา การตรวจคัดกรองมะเร็งใน
สตรี (มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม)
2) ให้บริการสุขภาพเด็กดี โดยการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตรวจประเมิน
ส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการ
3) จัดระบบการส่งต่อมารดาและทารก และการรับกลับเพื่อการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน
คู่มือปฏิบัติงาน
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5. การจัดบริการการดูแลต่อเนือ่ ง ครอบคลุม 1) มีการติดตาม ดูแล ส่งต่อและรับกลับในผู้ป่วยและครอบครัวที่
กลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
ต้องการการดูแลอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มารดาและทารก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
และครอบครัวในภาวะวิกฤต
2) สอน แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษา ให้ความรู้ และฝึกทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและผู้ป่วยในบ้าน
3) ให้ ย าแก่ ผู ้ ป ่ ว ยตามแผนการรั ก ษาของแพทย์ รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ประเมินผลการรักษา
4) ประสานแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2  การให้บริการพยาบาลที่บ้าน
ข้อก�ำหนด
แนวปฏิบัติ
2.1 การให้บริการพยาบาลทีบ่ า้ น ครอบคลุม 1) ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารจ� ำ แนกประเภทของผู ้ ป ่ ว ยตามระดั บ ความ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาและ ต้องการการดูแลและความสามารถในการดูแลตนเอง
ความต้องการ
2) ก�ำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพที่บ้านตามประเภทของผู้ป่วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้แนวทางควรประกอบ
ด้วยการก�ำหนดความถี่ และระยะเวลาติดตามเยี่ยม กิจกรรมที่ปฏิบัติ  
ระบบการดูแลช่วยเหลือเมือ่ เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกและการรายงาน
ผลการดูแล การส่งกลับเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
3) เยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย โดยพยาบาลหรือพยาบาลร่วมกับ
ที ม สุ ข ภาพ เพื่ อ ประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย ภาวะสุ ข ภาพ ศั ก ยภาพของ
ครอบครัว และสิง่ แวดล้อม วางแผนและให้การพยาบาลทีบ่ า้ นสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของครอบครัว ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบรรเทาอาการ
การฟื้นฟูสภาพและการดูแลให้การพยาบาลต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัวในระยะสุดท้ายของชีวิต
4) สร้างเสริมศักยภาพของผู้ป่วย และครอบครัวให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและช่วยเหลือกันเองได้
5) ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาลให้ตอบสนองความต้องการ
ครอบครัวอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
6) ประสานการดูแลกับทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้รบั การช่วยเหลือทีค่ รอบคลุมทุกมิตอิ ย่างเป็นองค์รวม
7) จัดการส่งต่อตามระบบเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลา
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มาตรฐานที่ 3 การรักษาสิทธิของผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อก�ำหนด
แนวปฏิบัติ
3.1 การปฏิบัติการพยาบาล มีคุณภาพ ได้ 1) ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
มาตรฐานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
วิชาชีพ สิทธิของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ
2) ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและแนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานภายใต้ขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการด้าน
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3) จัดบริการสุขภาพและบริการพยาบาลอย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมทัง้
ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
4) เปิดโอกาสและจัดให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การออกแบบการจัดบริการสุขภาพและบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5) ให้ข้อมูลที่เหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจใน
การร่วมวางแผนดูแลสุขภาพตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานที่ 4  การบันทึกและการรายงาน
ข้อก�ำหนด

แนวปฏิบัติ

4.1 ระบบและฐานข้อมูลสุขภาพที่จ�ำเป็น 1) มีฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนที่จ�ำเป็นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดย
สภาการพยาบาล 3 ระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับครอบครัวและ ระดับ
มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
บุคคล  เกี่ยวกับ
• องค์ประกอบทางประชากรของชุมชน  
• ระบบการจัดการปัญหาของชุมชน แหล่งประโยชน์ ภาวะ
แวดล้อมทีเ่ ป็นปัจจัยของปัญหาสุขภาพ หรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพของ
คนในชุมชน
• ภาวะสุขภาพของกลุ่มต่าง ๆ ความต้องการด้านสุขภาพ  ปัญหา
สุขภาพ แบบแผนการเจ็บป่วยและโรค อัตราป่วย อัตราตาย และวิธกี าร
ดูแลสุขภาพ
• ประวัติสุขภาพครอบครัว พฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิต
พฤติกรรมเสี่ยง การเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว
• ศักยภาพของชุมชน ครอบครัวและบุคคล
• ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความเสีย่ งต่อการเกิดโรคอุบตั ใิ หม่  อบุ ตั ซิ ำ�้
2) ปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนให้เป็นปัจจุบัน  
3) มีการเชือ่ มโยงและเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพชุมชนกับระบบข้อมูล
สุขภาพของจังหวัดและประเทศอย่างต่อเนื่อง
4) มีการทบทวนข้อมูลสุขภาพครอบครัว กลุ่มเสี่ยงและชุมชนให้
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเพื่อน�ำไปพัฒนางาน
คู่มือปฏิบัติงาน
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4.2 การบันทึกทางการพยาบาล มีคณ
ุ ภาพ 1) มีการบันทึก  วิเคราะห์ข้อมูลทุก 3 เดือน  เพื่อจัดท�ำสารสนเทศ ใช้
ในการวางแผนหรือทบทวน ปรับปรุงแผน ออกแบบกิจกรรมการพยาบาล /
บริการสุขภาพ
2) บันทึกทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง (correct) ครบถ้วน (complete)
ชัดเจน (clear) กะทัดรัดได้ใจความ (concise) อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องในแฟ้มประวัติสุขภาพครอบครัว (family folder) ตั้งแต่แรก
เริ่มและจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดูแล
3) ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลด้วยตนเองและ
ทีมพยาบาล
หมวดที่ 3  ผลลัพธ์การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ข้อก�ำหนด
ผลลัพธ์
1.1 ผู้ใช้บริการได้รับบริการพยาบาลและ 1) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่เกิดการติดเชือ้ และ
การผดุงครรภ์ อย่างมีประสิทธิภาพและ การแพร่กระจายของเชื้อโรค ความพิการหรือปัญหาที่ป้องกันได้ หรือ
ปลอดภัย
ลดการกลับเป็นซ�้ำ หรือการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน
28 วันด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนหรือเข้ารับการรักษาก่อนวันนัด
2) การคัดกรองภาวะสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
3) การให้บริการครอบคลุมตามชุดสิทธิประโยชน์
1.2 ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น    1) ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การ ตรวจร่ า งกาย ประเมิ น สภาพ วิ นิ จ ฉั ย โรค
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ให้การรักษา บรรเทาอาการ การส่งต่อ และการให้คำ� ปรึกษา ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน
2) ผลการวินิจฉัยโรคและการใช้ยาได้รับการตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.3 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง 1) ผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ ต่อและรับกลับจากโรงพยาบาลได้รบั การเยีย่ มบ้านทุกราย
และผู้ป่วย ได้รับบริการพยาบาลและการ 2) ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่มีความต้องการการ รักษาพยาบาลที่บ้าน   
ผดุงครรภ์อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่อเนื่องที่บ้านได้รับบริการ
พยาบาล การบรรเทาอาการ และ การรักษาโรคเบื้องต้นที่บ้านทุกราย
3) การติดตามเยี่ยมบ้าน ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�ำหนด  
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มาตรฐานที่ 2  ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ข้อก�ำหนด
ผลลัพธ์
2.1 ประชาชนในชุ ม ชน มี พ ฤติ ก รรม 1) ความครอบคลุมกลุ่มประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ
สุขภาพที่เหมาะสม
ทัศนคติ ที่ดีต่อการสร้างสุขภาพ
2) ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3) ประชาชนมีบทบาทในการจัดการกับสิง่ แวดล้อมของชุมชน ทีม่ ผี ลก
ระทบต่อสุขภาพ
2.2 ประชาชนได้ รั บ การเฝ้ า ระวั ง ความ 1) การคัดกรองสุขภาพครอบคลุมทุกกลุม่ อายุ กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ป่วย
เสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประชาชนทีเ่ จ็บป่วยด้วยโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม
ลดลง
2.3 ระบบการป้องกันและควบคุมโรคมี 1) ความสามารถของทีมสุขภาพในการควบคุมโรคไม่ให้เกิดหรือลดการ
ประสิทธิภาพ
ระบาดในชุมชน
2) ความรู้ ความสามารถของพยาบาล ด้านการป้องกันการแพร่
กระจายเชือ้ ( Infection control; IC) ในการควบคุมป้องกันการระบาด
ของโรค
3) การค้นหาผู้ป่วย การสืบสวนโรค  และการรายงานโรคเป็นไปตาม
แนวทางที่ก�ำหนด
2.4 ประชาชนได้รบั การเตรียมความพร้อม 1) ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ในการจัดการ บุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ
เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ภาวะ สถานที่ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ภยั พิบตั /ิ สาธารณภัย   
คุกคามด้านสุขภาพ อย่างเหมาะสม
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้ำ รวมทั้งภัยคุกคามด้านสุขภาพ ตามแนวทางที่
ก�ำหนด
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มาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ด้านการประเมินผลการบริการสุขภาพในชุมชน
ข้อก�ำหนด
ผลลัพธ์
3.1 ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการดู แ ล 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย ส�ำคัญที่มีผลกระทบ
สุขภาพ
ต่อสุขภาพในชุมชน  
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการดูแล
สุขภาพในชุมชน
3) กลุ่มช่วยเหลือตนเอง กลุ่มช่วยเหลือซึ่งและกัน ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4) ระดับความร่วมมือของชุมชน ครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดบริการสุขภาพ
5) กลุ่มประชาชนในชุมชนมีการด�ำเนินงานสร้างชุมชนเข้มแข็งด้าน
สุขภาพ
6) ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพชุมชน ครอบครัว กลุ่มบุคคล  
กลุ่มโรค กลุ่มเสี่ยง ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการน�ำไปใช้
3.2 ความพึงพอใจของบุคคล ครอบครัว 1) ข้อร้องเรียนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตาม
และองค์กรในชุมชน
มาตรฐานของหน่วยงาน
2) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนในชุมชนต่อการ
บริการสุขภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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ภาคผนวก

รายชื่อท�ำงานจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร
นางสารา
ดร.ดนุลดา
ดร.ธีรพร
นางสิริเกศ
ดร.ณัฎฐญา
นางเกษร
นางพีราวรรณ
นายครรชิต
นางสาวล�ำพาส
นางจิระประไพ
นางสุมา
นางบุษบงก์
นางกรรณิกา
นางสาวยอดขวัญ
นางสาวจิรัฐิ์ติกาล
นางณเรียงรัชต์

ศรีสุพรรณ
วงษ์เจริญ
จามจุรี
สถิรอังกูร
ชื่นนิติกุล
พัฒนะวาณิชนันท์
วงษ์มณี
เก่งสงวนสิทธิ์
หนากลาง
พิศปั้น
แก้วภราดัย
ทองมา
วิเศษพลชัย
ปัญญาอมรวัฒน์
เรืองรัตน์
พึ่งเกษม
หะสิตะพงษ์

ประธาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 22 (3) (ช) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 คณะกรรมการสภาการพยาบาล จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2530
3.2 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ” หมายความว่า การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการช่วยเหลือ
และการดูแลรักษาทันที และให้หมายความรวมถึงการปฐมพยาบาล การปฏิบัติและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและ
วิกฤต โดยเริ่มตั้งแต่จุดเกิดเหตุ หรือจุดแรกพบผู้ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจากแพทย์
“ การเจ็บป่วยวิกฤต ” หมายความว่า การเจ็บป่วยทีม่ คี วามรุนแรงถึงขัน้ ทีอ่ าจท�ำให้ผปู้ ว่ ยถึงแก่ชวี ติ หรือพิการได้
หมวด 2
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ส่วนที่ 1
การพยาบาล
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ชั้นสอง
ให้กระท�ำการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามแผนการพยาบาล
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ในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือวิกฤต จะท�ำการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลได้ จะต้องกระท�ำร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ชั้นสอง
จะให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บ�ำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
ทัง้ นี้ การให้ยาผูป้ ว่ ยดังกล่าวห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดด�ำ ทางช่องรอบเยือ่ บุไขสันหลัง หรือ
ช่องไขสันหลัง
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จะให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บ�ำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ป่วยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
7.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
7.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดด�ำ เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศก�ำหนด
ส่วนที่ 2
การท�ำหัตถการ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
กระท�ำการพยาบาลโดยการท�ำหัตถการตามขอบเขตที่ก�ำหนด ดังนี้
8.1 การท�ำแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝีในต�ำแหน่งซึง่ ไม่เป็นอันตราย
ต่ออวัยวะส�ำคัญของร่างกาย การถอดเล็บ และการจี้หูดหรือจี้ตาปลา
8.2 การผ่าตัดเอาสิง่ แปลกปลอมทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งซึง่ ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะส�ำคัญของร่างกายออก
โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง
8.3 การล้างตา
ข้อ 9 ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง กระท�ำการพยาบาลโดยการท�ำหัตถการต่อไปนี้ จะต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศก�ำหนดและได้รับใบรับรองจากสภาการพยาบาล
9.1 การใส่และถอดห่วง ( IUD )
9.2 การฝังและถอดยาคุมก�ำเนิด ( Nor Plant )
9.3 การผ่าตัดตาปลา
9.4 การเลาะก้อนใต้ผิวหนัง บริเวณที่ไม่เป็นอันตราย
9.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
( Visual Inspection Using Acetic Acid )
9.6 การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น ( Cryotherapy )
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ส่วนที่ 3
การรักษาโรคเบื้องต้น
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ให้กระท�ำการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบือ้ งต้น และการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคได้จะต้องได้
รับการศึกษา / อบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก�ำหนด และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น ) ตามประกาศของสภาการพยาบาล
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง   
ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน กระท�ำการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคได้ และต้องขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามประกาศของ
สภาการพยาบาล
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ตามข้อ 10 และข้อ 11 ต้องกระท�ำการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกัน
โรคของสภาการพยาบาลโดยเคร่งครัด จะต้องท�ำการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค โดย
12.1 ตรวจวินิจฉัยและบ�ำบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดย
เคร่งครัด
12.2 ให้ผปู้ ว่ ยไปรับการบ�ำบัดรักษาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ เมือ่ ปรากฏ ตรวจพบหรือเห็นว่าอาการ
ไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิม่ ขึน้ มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
หรือมีเหตุอันควรอื่น ๆ เกี่ยวกับการบ�ำบัดรักษา เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ การบ�ำบัดรักษาหรือ เวชภัณฑ์ เป็นต้น
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตามข้อ ๑๒ ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ยาให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลก�ำหนด
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตามข้อ ๑๒ จะให้ภูมิคุ้มกันโรค ต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ข้อ 15 ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ตาม
ข้อ 12 จะต้องบันทึกรายงานเกีย่ วกับประวัตขิ องผูป้ ว่ ย หรือผูร้ บั บริการ อาการ และการเจ็บ ป่วยโรค การให้การรักษาโรค
หรือการให้การบริการตามความเป็นจริง ตามแบบของสภาการพยาบาล และต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
หมวด 3
การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
ข้อ 16 ผูป้ ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชัน้ สอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ สอง จะ
ให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บ�ำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ป่วย ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดด�ำ  ทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลังหรือช่อง
ไขสันหลัง
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ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นสอง
จะท�ำการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติตลอดจนการพยาบาลมารดาและทารก
ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
จะให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บ�ำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ป่วยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
18.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
18.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดด�ำ เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศก�ำหนด
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
จะท�ำการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติตลอดจนการพยาบาลมารดาและทารก
ในรายทีม่ คี รรภ์ผดิ ปกติหรือคลอดผิดปกติ ถ้าไม่สามารถหาผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท�ำการคลอดได้ภายใน
เวลาอันสมควร และเห็นประจักษ์วา่ ถ้าละเลยไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือทารกก็ให้ท�ำคลอดในรายเช่นนัน้ ได้แต่หา้ ม
มิให้ใช้คีมสูงหรือท�ำการผ่าตัดในการท�ำคลอดหรือให้ยารัดมดลูกก่อนคลอดหรือใช้เครื่องดูดสุญญากาศในการท�ำคลอด
ในรายทีร่ กค้างถ้าปล่อยทิง้ ไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้ทำ� คลอดรกด้วยวิธี ดึงรัง้ สายสะดือถ้ารกไม่คลอดให้
ส่งต่อทันที
ในรายทีม่ กี ารตกเลือดหลังคลอดถ้าปล่อยทิง้ ไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้รกั ษาอาการ ตกเลือดเบือ้ งต้นตาม
ความจ�ำเป็น และส่งต่อทันที
ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งชั้นหนึ่งและ   
ชั้นสอง จะต้องใช้ยาท�ำลายและป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับหยอดตา หรือป้ายตาทารกเมื่อคลอดแล้วทันที
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งชั้นหนึ่งและ    
ชัน้ สอง จะต้องบันทึกการรับฝากครรภ์และการท�ำคลอดทุกรายในสมุดบันทึกการผดุงครรภ์ตามแบบของสภาการพยาบาล
และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
การบันทึกการรับฝากครรภ์และการท�ำคลอดตามวรรคหนึ่งของกระทรวง ทบวง กรมกรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย จะใช้สมุดบันทึกของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
สภากาชาดไทย ก็ได้ และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550
วิจิตร ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาล

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 83 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2550
คู่มือปฏิบัติงาน
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ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 22 (3) (ซ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ สภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ ผู้ประกอบวิชาชีพ ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการ ผดุงครรภ์และ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด�ำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค�ำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติสัญชาติ ศาสนา
สังคม หรือลัทธิการเมือง
ข้อ 6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ
หมวด 2
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส่วนที่ 1
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศก�ำหนด
โดยไม่เรียกร้อง สินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่จูงใจ หรือชักชวนผู้ใดให้มาใช้บริการการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์เพื่อ
ผลประโยชน์ของตน
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ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เรียกร้องขอรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการรับหรือส่งผู้ป่วย
หรือผู้ใช้บริการเพื่อรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ให้หลงเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของ         
ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยาต�ำรับลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์          
อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่อง
ใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการ
ประกอบวิชาชีพเว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับ        
ค�ำขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะเว้นแต่ในเหตุฉุกเฉิน
ในการปฐมพยาบาล หรือในการปฏิบัติหน้าที่การงานของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย
ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย
ส่วนที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
ข้อ 20 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการผู้อื่นมาเป็นของตน
ส่วนที่ 3
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน
ข้อ 23 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน
ข้อ 24 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ พึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน
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ส่วนที่ 4
การศึกษาวิจัยและการทดลองต่อมนุษย์
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ท�ำการทดลองต่อมนุษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองและต้องพร้อม
ที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น ๆ
ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามส่วนที่ 1 โดยอนุโลม
ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่บังเกิดต่อ
ผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง
ข้อ 28 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ สามารถท�ำการวิจยั ได้เฉพาะเมือ่ โครงการศึกษาวิจยั หรือการทดลองดังกล่าว ได้รบั
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์
และจรรยาบรรณของนักวิจัย
หมวดที่ 3
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 30 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผอู้ นื่ โฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ความรู้ ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือของผู้อื่น
ข้อ 31 การโฆษณาตามข้อ 30 อาจกระท�ำได้ในกรณี ต่อไปนี้
(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ
(2) การแสดงผลงานในหน้าที่หรือในการบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
(3) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
(4) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคมหรือมูลนิธิ
ทัง้ นี้ ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ทจี่ ะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์สว่ นบุคคล
ข้อ 32 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์
ของตนที่สถานที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือส�ำนักงานได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุล และอาจมีค�ำประกอบชื่อได้เพียงค�ำอภิไธย ต�ำแหน่งทางวิชาการ ฐานันดรศักดิ์ยศ
และบรรดาศักดิ์เท่านั้น
(2) ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้รับมาโดย
วิธีการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสภาการพยาบาลหรือสถาบันนั้น ๆ
(4) สาขาของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(5) เวลาท�ำการ
ข้อ 33 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
เฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ตั้งส�ำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหรือข้อความที่อนุญาตในข้อ 32 เท่านั้น
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ข้อ 34 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูท้ ำ� การเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสือ่ มวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็น ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ต้องไม่แจ้งสถานที่ท�ำการประกอบวิชาชีพส่วนตัวเป็นท�ำนองการโฆษณาและต้องไม่มีการแจ้งความตามข้อ 33 ในที่
เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ 35 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องระมัดระวังตามวิสยั ทีพ่ งึ มีมใิ ห้การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นท�ำนองโฆษณาความรู้ ความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550
วิจิตร ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาล
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 83 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2550
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ.2539
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2525
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารสุขว่าด้วยบุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอยวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
		3.1 ระเบียบกระทรวงสารธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทยมอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526
3.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
		3.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดหรือกฎอื่นในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย
“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือการก�ำกับดูแล
ข้อ 5 บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให้ท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ต้อง
เป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้ก�ำหนด
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ข้อ 6 บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เฉพาะ
6.1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้ก�ำหนด
		6.2 เป็นการปฏิบตั ริ าชการหรืออยูใ่ นระหว่างการปฏิบตั ริ าชการตามหน้าทีห่ รือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
6.3 ต้องอยู่ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 7 ให้บคุ คลทีม่ วี ฒุ ปิ ระกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาลและผดุงครรภ์ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน
หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ สอง ท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ ดังต่อไปนี้
7.1 ด้านอายุรกรรม
7.1.1 ให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น เพือ่ บรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตวั ร้อน ไข้และ
มีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบต่าง ๆ
โลหิตจาง ดีซา่ น โรคขาดสารอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิลำ� ไส้ โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน
โรคผิวหนังและโรคติดต่อตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข
7.1.2 การรักษาพยาบาลอื่น คือ
(1) การให้น�้ำเกลือในผู้ป่วยท้องเดินอย่างรุนแรง
(2) การฉีดเซรุ่มแก้พิษงู
(3) การสวนปัสสาวะ
(4) การล้างกระเพาะอาหารโดยใช้สายยางในรายที่สงสัยว่ารับประทานสารพิษ
7.2 ด้านศัลยกรรม
7.2.1 ผ่าฝี
7.2.2 เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส
7.2.3 ชะล้าง ท�ำแผล ตกแต่งบาดแผล
7.2.4 ผ่าเอาสิง่ แปลกปลอมซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งซึง่ ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะส�ำคัญของร่างกายออก
โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง
7.3 ด้านสูตินรีเวชกรรม
7.3.1 ท�ำคลอดในรายการปกติ
7.3.2 ท�ำการช่วยเหลือขั้นต้นในรายที่มีการคลอดผิดปกติ
7.3.3 ท�ำการช่วยเหลือในกรณีที่จะมีการแท้งหรือหลังแท้งแล้ว
7.4 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
7.5 การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจ่ายยาเม็ดคุมก�ำเนิด
7.6 การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดด�ำเพื่อส่งตรวจเข้าห้องปฏิบัติการ หรือเพื่อบริจาค
เข้าธนาคารเลือด
7.7 ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษ และสัตว์มีพิษกัดต่อย
การแพ้ยา การแพ้เซรุม่ และวัคซีน การเสียโลหิตภาวะช็อค การเป็นลมหมดสติ หยุดหายใจ กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลือ่ น
ชัก จมน�้ำ ไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก และกระเพาะอาหารและผู้ป่วยที่เจ็บหนัก
ข้อ 8 ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตาม
ข้อ 7 และกระท�ำการด้านการวางแผนครอบครัวใส่และถอดห่วงอนามัยได้
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ข้อ 9 ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ สอง ผูม้ วี ฒ
ุ ปิ ระกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ท�ำการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมได้ตามข้อ 7 ยกเว้น 7.3
ข้อ 10 ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ สอง ซึง่ ได้ผา่ นการอบรม
ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ 7 และกระท�ำการใส่และถอดห่วง
อนามัยเพื่อการวางแผนครอบครัวได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
10.1 ได้ทดสอบผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยแล้วว่าไม่ตั้งครรภ์
10.2 ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดบุตรมาแล้ว ๔๕ - ๖๐ วัน และยังไม่มีประจ�ำเดือน
10.3 ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดหรือแท้งลูกมาแล้ว ๓๐ วัน และยังไม่มีประจ�ำเดือน
ข้อ 11 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งได้ผ่าน
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการผ่าตัดท�ำหมันหญิงหลังคลอด หรือหลักสูตรการใส่และถอดยา ฝังคุมก�ำเนิดซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดแล้ว ท�ำการผ่าตัดท�ำหมันหญิงหลังคลอดหรือใส่และถอดยา ฝังคุมก�ำเนิดได้แล้วแต่กรณี
ข้อ 12 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสญ
ั ญีพยาบาลจากกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร หรือสถาบัน
การศึกษาของรัฐบาล ท�ำการให้ยาสลบได้เฉพาะการให้ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การท�ำให้หมดความรูส้ กึ ตัว
แต่ไม่รวมถึงการให้ยาชาทางไขสันหลัง หรือการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ ให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างใกล้ชิด
ข้อ 13 ให้บุคคลซึ่งได้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�ำการ
ประกอบวิชาชีพตามข้อ 7.6 ได้
ข้อ 14 ให้บุคคลซึ่งได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการผดุงครรภ์โบราณของกระทรวงสาธารณสุข ท�ำการรับ
ฝากครรภ์และท�ำคลอดในรายปกติได้
ข้อ 15 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นซึง่ ได้ผา่ นการอบรมและได้รบั หนังสือรับรองความรูแ้ ละความ
สามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังตั้งแต่ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านอยู่
ท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใช้ยาได้ ดังต่อไปนี้
15.1 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
15.1.1 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแบบเรียนด้วยตนเองของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่น หรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน พยาธิล�ำไส้ ฝี ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฟัน เหงือกอักเสบ เจ็บตา
เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง
15.1.2 ให้การปฐมพยาบาลเกีย่ วกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลือ่ น ไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก เป็น
ลม ชัก จมน�้ำ งูกัด สุนัขกัดหรือสัตว์อื่นกัด ไฟฟ้าดูดและได้รับสารพิษ
15.1.3 เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไข้จับสั่น
15.2 การใช้ยา
15.2.1 ยาสามัญประจ�ำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา
15.2.2 ยาที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม สั่งให้จ่ายให้แก่คนไข้เฉพาะราย และเฉพาะคราว
15.2.3 ยาสมุนไพรทีก่ ำ� หนดในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุขในงานสาธารณสุข
มูลฐาน
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ข้อ 16 ให้อาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยหรืออาสาสมัครพัฒนาประชากรและ
ชุมชน ซึง่ ได้ผา่ นการอบรมจากสถาบันดังกล่าวและได้รบั หนังสือรับรองความรูแ้ ละความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงสาธารณสุขยังแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครของสมาคมดังกล่าวอยู่ ท�ำการจ่ายยาเม็ดคุมก�ำเนิดที่มีตราของ
สมาคมประที่แผงยาได้
ข้อ 17 ให้บุคคลที่ท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13
ข้อ 14 และข้อ 15 ใช้ยาตามบัญชียาที่หน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
รายการบัญชียาสามัญประจ�ำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยารายการยาสถานีอนามัยและรายการสมุนไพรส�ำหรับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ข้อ 18 ให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายท�ำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบนี้ สามารถท�ำการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ได้เป็นการเฉพาะรายหรือกรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับ
บัญชาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 19 ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 20 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
		
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2539
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 35 ง วันที่ 30 ตุลาคม 2539
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2540
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารสุขว่าด้วยบุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอยวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือ
(2) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือ
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือการก�ำกับดูแล
ข้อ 4 ให้ผมู้ สี ญั ชาติไทย ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์จากสถานศึกษาในต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรอง
ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขจ้างเข้าปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เป็นบุคคลทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
สามารถมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ข้อ 5 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคคลตามข้อ ๔ ให้กระท�ำได้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นการปฏิบตั ริ าชการ
หรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใน
การปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
มนตรี พงษ์พานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก�ำหนด
ในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
พ.ศ. 2545
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2540 อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 50 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตาม
ข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุมกันโรค พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด กฎ หรือค�ำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยการกระท�ำการรักษาโรคเบื้องต้น หรือการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่ก�ำหนดในระเบียบนี้
“การรักษาโรคเบื้องต้น” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบ�ำบัดรักษาเบื้องต้น เพื่อการแก้ปัญหา
การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให้ผปู้ ว่ ยพ้นภาวะความเจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต ทัง้ นี้
รวมถึงการประเมินผลการรักษาเบื้องต้นด้วย
“การให้ภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า การให้วัคซีนป้องกันโรค
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิท�ำการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามระเบียบนี้ ได้แก่
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือ
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ข้อ 6 ผูท้ มี่ สี ทิ ธิทำ� การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามระเบียบนีต้ อ้ งได้รบั การศึกษา/ ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนดและต้องขึน้ ทะเบียนเป็นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ข้อ 7 การรักษาโรคเบื้องต้น ต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตรวจ วินจิ ฉัย และบ�ำบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยเคร่งครัด
(2) ให้ผู้ป่วยไปรับการบ�ำบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นเมื่อปรากฏหรือตรวจพบหรือเห็นว่า
อาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิม่ ขึน้ มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ติดต่อหรือมีเหตุอันควรอื่นๆ เกี่ยวกับการบ�ำบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ การบ�ำบัดรักษา หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น
ข้อ 8 การรักษาโรคเบื้องต้น ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลก�ำหนด
คู่มือปฏิบัติงาน
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57

ข้อ 9 การให้ภมู คิ มุ้ กันโรค ให้กระท�ำได้ตามแนวทางการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และ
ต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ข้อ 10 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามระเบียบนี้ ต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย หรือ
ผู้รับบริการ อาการและการเจ็บป่วย โรค การให้การรักษาโรคหรือการให้บริการ ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่สภาการพยาบาลก�ำหนด
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้ปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545
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ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
เพื่ออนุวัติตามความในมาตร 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2540 ซึ่งก�ำหนด
วัตถุประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2530 ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดใน
การปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ จึงเห็นควรก�ำหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
เพื่อให้สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เปิดให้บริการน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการบริการพยาบาลให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานต่อไป สภาการพยาบาลโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.1 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายทางการพยาบาลเพือ่ เป็นทิศทางการปฏิบตั งิ าน
บริการพยาบาลที่ทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.2 จัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติที่เอาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนเป็นตัวตั้งและ
ตอบสนองแผนพัฒนาสาธารณสุข และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
1.3 การบริหารจัดการด้านการพยาบาล ด�ำเนินการโดยพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ตามทีส่ ภาการพยาบาล
ก�ำหนด
1.4 มีระบบกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและบุคลากร โดยมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างทีมสหสาขาและหน่วยงาน
1.5 มีแบบพรรณนางานที่ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรทุกระดับ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2.1 ด้านบุคลากรพยาบาลผู้ให้บริการเต็มเวลา โดย
2.1.1 พยาบาลวิชาชีพหนึ่งคน ให้การดูแลประชากร ไม่เกิน 2,500 คน
2.1.2 พยาบาลวิชาชีพคนหนึ่ง รับผิดชอบ ครอบครัว ไม่เกิน 250 ครอบครัว
2.1.3 มีพยาบาลเวชปฏิบัติซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก�ำหนด หรือผู้มีวุฒิ
ปริญญาโททางการพยาบาลชุมชน หรือผู้มีวุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูงสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนอย่างน้อย 1 คน
ในทุกหน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
2.2 มีระบบ ติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ชมุ ชน ครอบบครัว
และบุคคลว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.3 มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนา
คู่มือปฏิบัติงาน
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วิชาการอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า 10 หน่วยการศึกษา
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1 จัดระบบการให้บริการสุขภาพตามขอบเขตการปฏิบตั ริ ว่ มกับบุคลากรอืน่ ในหน่วยบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ โดยก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
3.2 จัดระบบการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดย
3.2.1 มีแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่เป็นไปตามขอบเขตการบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2.2 มีการวางแผน หรือออกแบบระบบและกระบวนการในการป้องกันความเสีย่ งหรืออันตรายทีอ่ าจ
เกิดกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน และมีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.3 ใช้หลักการสร้างหุ้นส่วนกับประชาชนในชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสหวิชาชีพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และ
ศักยภาพของชุมชน การออกแบบกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพที่เอาปัญหาและความต้องการด้าน
สุขภาพและศักยภาพของชุมชนเป็นตัวตั้ง การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติและการประเมินผล
3.4 มีระบบมอบหมายงาน/จัดระบบการบริการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว สอดคล้องกับสภาพปัญหาชุมชน
3.5 ก�ำหนดนโยบายและสนับสนุนการใช้ กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทุกขั้นตอน
3.6 มีระบบก�ำกับติดตามและสนับสนุน ให้พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพทีไ่ ด้มาตรฐาน และด�ำรงไว้
ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3.7 มีสารสนเทศและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการพยาบาล ในการจัดการบริการสุขภาพชุมชนตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติที่จัดท�ำร่วมกับชุมชน
3.8 ร่วมก�ำหนดระบบและด�ำเนินการกับเครือข่าย ทีมงาน เพื่อเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันในระดับ
ต�ำบล ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด ให้มีเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1 มีระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1.1 มีนโยบายและแผนงานการจัดการคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1.2 มีระบบการบริหารความเสี่ยง
4.1.3 มีระบบประกันคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1.4 มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4.2 มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.2.1 มีการพัฒนาคุณภาพการบริการตามขอบเขตการบริการ
4.2.2 มีกลไกการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
4.2.3 มีกิจกรรมการทบทวนการปฏิบัติงาน โดยน�ำผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินการด�ำเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลรักษาเบื้องต้น และการพยาบาลดูแลต่อเนื่องไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ค้นหาปัญหาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
4.2.4 มีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการปฏิบัติงานตามการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
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มาตรฐานที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5.1 มีการประเมินและวินจิ ฉัยภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพือ่ น�ำมาวางแผนการด�ำเนินการ
การประเมินผล การปฏิบัติการตามขอบเขตการบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในชุมชน
5.2 การติดตามผู้ป่วยและประชากรที่ต้องการการดูแลและการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้านและการส่งต่อ
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มารดาและทารก การดูแลประคับประคอง การดูแลครอบครัว
ในภาวะวิกฤต เป็นต้น
5.3 การรักษาโรคเบื้องต้น
5.4 การบรรเทาอาการ การลุกลามของโรค และการปฐมพยาบาล
5.5 การรับและการส่งต่อ และการเยี่ยมบ้าน
5.6 การตรวจและรับฝากครรภ์ การท�ำคลอด การให้บริการสุขภาพเด็กดี การให้ภูมิคุ้มกันโรคการวางแผน
ครอบครัว การให้การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดและครอบครัว
5.7 การสอน การแนะน�ำ การให้คำ� ปรึกษา การให้ความรูแ้ ละการฝึกทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง
และผู้ป่วยในบ้าน
5.8 การเชื่อมประสานแหล่งประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดการจัดการเรื่อง สุขภาพของชุมชนได้
5.9 การคัดกรองสุขภาพ ตามกลุม่ อายุและปัญหาสุขภาพและภาวะคุกคามในท้องถิน่ และตามนโยบายของประเทศ
5.10 การเฝ้าระวังการเกิดโรคและความเจ็บป่วยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่
5.11 การเสริมพลังกลุ่มเสี่ยง การสร้างกลุ่มสุขภาพในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและ
การฟืน้ ฟูสภาพ โดยการจัดกระบวนการให้เกิดกลุม่ ช่วยเหลือกัน ได้แก่ กลุม่ ผูพ้ กิ ารผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง วัยรุน่ สตรี ผูส้ งู อายุ เด็ก
ให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้
5.12 งานอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นของชุมชน
มาตรฐานที่ 6 การรักษาสิทธิของผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1 ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบตั กิ ารทัง้ ในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน
6.2 จัดบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
6.3 เปิดโอกาสและจัดให้บคุ คล ครอบครัวและชุมชนทีร่ บั ผิดชอบมีสว่ นร่วมในการออกแบบการจัดบริการสุขภาพ
6.4 ให้ข้อมูลที่เหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการวางแผน และการดูแลสุขภาพตนเอง
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
6.5 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานภายใต้ขอบเขต
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทสี่ ามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานที่ 7 การให้บริการพยาบาลที่บ้าน
7.1 เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินและวินิจฉัยสภาพ ศักยภาพของครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
7.2 วางแผนและให้การพยาบาลที่บ้านที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของครอบครัวที่
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบรรเทาอาการการฟื้นฟูสภาพและการดูแล
ให้การพยาบาลที่ต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต
7.3 ประเมินผลและปรับแผนเพือ่ ให้การพยาบาลทีต่ อบสนองความต้องการครอบครัวอย่างทันท่วงทีและต่อเนือ่ ง
7.4 จัดการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
7.5 ประสานงานการดูแลกับทีมสุขภาพ เพือ่ ให้ครอบครัวและผูป้ ว่ ยได้รบั การช่วยเหลือทีค่ รอบคลุมทุกด้าน
7.6 สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวให้สามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันเองได้
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มาตรฐานที่ 8 การบันทึกและการรายงาน จัดระบบข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการบริการพยาบาล โดย
8.1 มีระบบและฐานข้อมูลสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น โดยก�ำหนดองค์ประกอบของฐานข้อมูลกระบวนการบันทึกและ
กระบวนการใช้ข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการดูแลสุขภาพและบริการสุขภาพ
8.2 มีฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนที่จ�ำเป็นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยสภาการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
สุขภาพ 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคลที่แสดงให้เห็น
8.2.1 องค์ประกอบทางประชากรของชุมชน อัตราเกิด อัตราตาย กลุ่มคนส�ำคัญกลุ่มคนที่มีความ
ต้องการด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังเป็นต้น
8.2.2 ภาวะสุขภาพของคนกลุม่ ต่างๆ ความต้องการด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ แบบแผนการเจ็บป่วย
และโรค อัตราป่วย อัตราตาย และวิธีการรักษาดูแลสุขภาพ
8.2.3 ศักยภาพของชุมชน ครอบครัว และบุคคล ระบบการจัดการปัญหาของชุมชนและแหล่งประโยชน์
ภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็นเหตุปจั จัยของปัญหาสุขภาพ หรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพคนในชุมชน หรือข้อจ�ำกัดต่างๆ ของชุมชน
8.2.4 พฤติกรรมจากวิถกี ารด�ำเนินชีวติ พฤติกรรมเสีย่ ง การเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวและชุมชน
8.2.5 สุขภาพครอบครัว เช่น ประวัติครอบครัว ภาระพึ่งพิง ภาวะเครียดและวิกฤติเป็นต้น
		8.2.6 ฐานข้อมูลจากการให้บริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสภาพและ
การดูแลต่อเนื่อง การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต
8.2.7 และอื่นๆ ที่สอดรับกับปัญหาของพื้นที่
8.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและน�ำมาวางแผนหรือออกแบบและการปฏิบัติ บริการพยาบาลหรือกิจกรรม
การดูแลสุขภาพคนในชุมชน กิจกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามในพื้นที่พร้อมผลลัพธ์จากการปฏิบัติและ
การประเมินผล
8.4 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนให้เป็นปัจจุบันในทุก 12 เดือน
8.5 มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพชุมชนกับระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ด้านผลลัพธ์
9.1 ด้านผลลัพธ์การบริการพยาบาล
9.1.1 ความครอบคลุมของการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์
9.1.2 ผู้ป่วยที่ส่งต่อและกลับชุมชนได้รับการติดตามเยี่ยมทุกราย
		9.1.3 ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการหัตถการทีบ่ า้ น เช่น ใส่คาสายสวนปัสสวะ ให้อาหารทางสายยางท�ำแผลหรือได้รบั
การล้างไต เป็นต้น
9.1.4 มีการติดตามเยี่ยมบ้าน ครอบครัวในความรับผิดชอบทุกครอบครัว
9.1.5 ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการหรือปัญหาทีป่ อ้ งกันได้หรือลดการกลับ
เป็นซ�้ำหรือการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนวันนัด
9.2 ด้านผลลัพธ์การให้บริการร่วมกับทีมสุขภาพอื่น
9.2.1 การคัดกรองสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มเสี่ยง
9.2.2 ประชากรป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม มีอัตราลดลง
9.2.3 ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
9.2.4 จ�ำนวนกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเอง กลุ่มช่วยเหลือกันที่เกิดขึ้น
9.2.5 กระบวนการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน
9.2.6 สามารถควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในชุมชน เมื่อเกิดโรคระบาดภายในชุมชน
มีการค้นหา รายงานโรคได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขได้ทันท่วงที
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9.3 ด้านการประเมินผลการบริการสุขภาพในชุมชน
9.3.1 ความพึงพอใจของบุคคล ครอบครัว และองค์กรชุมชน
9.3.2 ความร่วมมือของชุมชน ครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
9.3.3 เกิดผลลัพธ์ในการให้บริการตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์การให้บริการ
9.3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน ครอบครัว กลุ่มคนและบุคคล
9.3.5 การทบทวน ระบบข้อมูล ครอบครัว กลุ่มเสี่ยง และชุมชนเพื่อการพัฒนางานและความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล
9.3.6 ข้อร้องเรียนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านต่างๆ ของ
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 62 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2548
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